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APRESENTAÇÃO 

 

Mais do que divulgar estudos sobre leitura, sujeito e espaço, espera-se com esta 

produção fomentar desejos e ampliar olhares. Já em sua décima edição, o Café com leitura, 

juntamente com o Seminário de leitura, espaço e sujeito, em sua quinta edição, convidam 

leitores curiosos a percorrer páginas cuja discussão se assenta em modos de ler, compreender 

e atuar no mundo. 

Dividido em oito eixos temáticos, os trabalhos aqui expostos traduzem filetes que 

entremeados matizam o movimento da história que recai sobre livros, leituras, leitores, 

espaços. A leitura do mundo passa a ser, então, alicerçada por vozes que traduzem modus 

vivendi na riqueza da experiência, bem como flagram fragmentos de refinados saberes. 

Para aguçar curiosidade, pinceladas podem bem elencar identidades leitoras, 

distinção entre leitura de mundo e mundo da técnica, saberes e cidadania, narratividade e 

sujeito, biblioteca e adjetivações, facetas informacionais, leituras em suportes variados, 

leituras e desdobramentos, formação do leitor e mediações, imagens e imaginários decorrentes 

de materialidades livrescas, presentes em telas cinematográficas, em fotográficas, em 

desenhos, em recursos outros. Podem ainda elencar leitura e sua relação com auditórios 

sociais variados, leitura e literatura, leitura e arte, leitura e tempo, leitura e vida. 

Nesse leque de possibilidade, almeja-se, com esta produção, potencializar ainda 

mais a capacidade humana de refletir sobre o mundo para nele atuar, descontruindo, desse 

modo, o dado, o prescrito, o já anunciado. Caminho que passa pelo desassossego, pela 

angústia, pelo silenciamento, mas passa também pelo sonho, pela utopia e, não razão, se 

envereda pelos labirintos do inconformismo necessários à transformação histórica. 

 

Keila Matida Melo 
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LITERATURA INFANTIL: REFLEXÕES E CONTRIBUIÇÕES PARA A 

CONSTRUÇÃO E EXERCÍCIO DA CIDADANIA 

 

EIXO TEMÁTICO 1 - ESPAÇO E LEITURA 
 

Ana Santíssima da Silva
1
  

Paulo Henrique da Costa Morais
2
  

Simone de Magalhães Vieira Barcelos
3
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 O presente trabalho, põe em questão a construção do conhecimento sobre a 

importância da Literatura Infantil na escola, especificamente nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental. A pesquisa está vinculada ao Projeto de Pesquisa Filosofia, Educação e 

Formação do Homem, coordenado pela Prof.ª Dra. Simone de Magalhães Vieira Barcelos. A 

pesquisa é de cunho teórico e a metodologia utilizada é a da investigação qualitativa, realizada 

por meio da pesquisa bibliográfica. 

 O presente estudo não pretende descrever como se deve trabalhar a Literatura na 

escola, nosso objetivo é instigar reflexões sobre a magnificência da Literatura Infantil na 

formação do leitor no que concerne a construção e o exercício da cidadania. Nesse sentido, 

Zilberman afirma que, “Preservar as relações entre a literatura e a escola, ou o uso do livro em 

sala de aula, decorre de ambas compartilharem um aspecto em comum: a natureza formativa” 

(ZILBERMAN, 2003, p. 25). Temos que ter em vista, o aspecto formativo da Literatura em 

geral e da Infantil em particular, reconhecendo-a em suas múltiplas dimensões e diferentes 

formas de materialização, dentre elas, destacamos, a formação cultural, política, artística, 

ética, considerando, sobretudo, sua intrínseca relação com a formação humana e com 

melhoria da existência humana. A escola, enquanto instituição que diz respeito ao mundo da 

cultura, do conhecimento, portanto, espaço legitimado de formação do homem, supõe, o 

trabalho com a Literatura. 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

O movimento do pensamento no campo da Literatura é dinâmico e contínuo, e 

mostra que mudanças e modificações são constantes, quer dizer, variadas foram as 

                                                
¹ Acadêmica de Pedagogia, Universidade Estadual de Goiás, ana_silvaslmb@outlook.com, São Luís de 

Montes Belos - GO 

² Acadêmico de Pedagogia, Universidade Estadual de Goiás, paulohenrique2598@hotmail.com, São Luís de 

Montes Belos - GO 

³ Doutora em Educação, Universidade Estadual de Goiás, vieirabarcelos@hotmail.com, São Luís de Montes 

Belos – GO 
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transformações do processo de construção e de difusão de obras literárias até a nossa época. 

Ariès (2006), na obra História Social da Família e da Criança, argumenta que entre as 

diversas concepções de Infância não havia um olhar para a infância no sentido de percebê-la 

como uma fase fundamental da vida humana. Nessa forma de pensar e de compreender, a 

criança era considerada um adulto em miniatura. Nosso pressuposto é o de que a Literatura 

contribuiu significativamente para o rompimento de paradigmas da Infância que se alinham 

com essa concepção. 

Goés mostra a importância de reconhecer a “A literatura infantil, como arte [...]” 

(GOÉS, 1991, p. 7), como uma dimensão formativa. Isso implica compreender que as 

expressões e manifestações artísticas, podem libertar aqueles que à apreciam, dando-lhes 

melhores condições de compreensão do mundo, de modo a propiciar o exercício do 

pensamento, da imaginação e da criatividade. No entanto, parece correto inferir que a 

compreensão da Literatura Infantil como uma das dimensões constitutivas da formação 

humana não é consenso entre os educadores. Percebe-se certa oscilação em relação a defesa 

do trabalho com Literatura nos anos iniciais da educação básica considerando-a como 

fundamental ao processo formativo em geral e em relação ao exercício da cidadania em 

particular. Tal oscilação, de modo algum influi na natureza e nos fins da Literatura e, num 

certo sentido esta é uma das questões que nos provoca a pesquisar a presente temática. 

A Lei Nº 9.394/96, estabelece as Diretrizes e Bases da Educação, em seu Artigo 2º 

declara que, “A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade 

e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 

educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” 

(BRASIL, 1996, s.p.). Este Artigo põe em ênfase a finalidade da educação e sua articulação 

com a formação e com o exercício da cidadania. Sendo assim, é necessário que o professor 

trabalhe no sentido de materializar essa formação e essa cidadania com os alunos, 

independentemente do nível de ensino em que eles estejam, pois como argumenta Cândido 

(1948), a humanização do homem é uma das mais relevantes funções da Literatura, tenhamos 

ou não consciência desse fato. O processo de humanização não se realiza dissociado do 

exercício da cidadania, quer dizer, a formação e o exercício da cidadania tem a ver com o 

modo de pensar e de agir do homem, dito de outro modo, diz respeito a maneira de viver e, 

nesse sentido a Literatura e a Filosofia, por caminhos distintos, influem nos modos de pensar 

e de agir dos homens. 

A literatura, magnificentemente encanta e ensina, por isso a necessidade de 

introduzi-la desde a mais tenra idade no processo formativo das crianças. De acordo com os 
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estudos realizados até aqui, podemos inferir que as obras literárias potencializam a capacidade 

de refletir sobre si mesmo, sobre os outros e sobre a vida. 

 

2.1 A LITERATURA INFANTIL NOS ANOS INICIAIS 

A Literatura Infantil, nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, abre espaço para 

reflexões sobre a realidade e, como nossas ações podem modificar o meio em que estamos 

inseridos. Nessa perspectiva, “A leitura do mundo precede a leitura da palavra [...]” (FREIRE, 

2009, p. 11). Compreendendo o movimento do pensamento de Freire (2009), o ato de ler, não 

se limita a decodificação da palavra, pelo contrário, diz respeito a reflexões sobre o sentido e 

significado das palavras, dos textos, das situações vivenciadas, o que Freire denomina leitura 

de mundo. Essa leitura, possibilidade a compreensão sobre a realidade, abre caminhos para 

pensar sobre as dimensões sociais, culturais e políticas, de forma crítica, criando condições 

para que o homem conheça a sociedade e, tendo em vista uma sociedade mais justa, atue no 

sentido de transformar aquilo que precisa ser transformado. 

Daí a relevância do trabalho do professor nos Anos Iniciais. Um trabalho 

intelectual que não deve se realizar sem um bom planejamento, sem a seleção de obras 

literárias que provoquem a curiosidade, a reflexão, o encantamento de maneira a permitir que 

os alunos vivam mais intensamente a infância, quer dizer, o ato de ler deve possibilitar que as 

crianças revivam as histórias contadas e/ou lidas, trazendo-as para a realidade e 

transformando seu modo de perceber a si mesmas e o mundo. Ao refletir sobre a literatura na 

formação das crianças, a autora Nely Coelho na Obra Literatura Infantil: teoria, análise, 

didática, mostra que a “literatura, e em especial a infantil, tem uma tarefa fundamental a 

cumprir nesta sociedade em transformação: a de servir como agente de formação, seja no 

espontâneo convívio leitor/livro, seja no diálogo leitor/texto estimulado pela escola” 

(COELHO, 2000, p. 15). Parece fundamental pôr em questão a importância da Literatura 

Infantil nos anos iniciais da escola, refletir sobre a relação das obras literárias e a formação e 

exercício da cidadania nesse nível de ensino. 

O trabalho com a Literatura Infantil nos Anos Iniciais, traz inúmeras contribuições 

para as crianças, especialmente possibilidades de reflexões sobre a vida para a construção e 

exercício da cidadania. Abramovich assevera que, 

 

Ao ler uma história a criança também desenvolve todo um potencial crítico. 

A partir daí ela pode pensar, duvidar, se perguntar, questionar... Pode se 

sentir inquietada, cutucada, querendo saber mais e melhor ou percebendo 

que se pode mudar de opinião... E isso não sendo feito uma vez ao ano... 
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Mas fazendo parte da rotina escolar, sendo sistematizado, sempre presente – 

o que não significa trabalhar em cima dum esquema rígido e apenas 

repetitivo (ABRAMOVICH, 1993, p. 143). 

 

Nesse sentido, ao ler, a criança pode se sentir desafiada pela obra literária, 

portanto, manifesta-se a possibilidade de se pensar e questionar diversos acontecimentos e 

situações a sua volta e até mesmo na sociedade. Essas primeiras experiências de leitura e com 

a Literatura, tem o poder de propiciar nas crianças algo que podemos denominar de 

participação na vida social e política, quer dizer, vivenciar os primeiros movimentos no 

sentido do exercício da cidadania. 

Coelho (2000) argumenta que a Literatura é capaz de chamar atenção para todas 

as vias de linguagem. Sendo assim, é necessário pensar em que medida a Literatura alcança a 

formação das crianças nos Anos Iniciais. Essa é uma questão que exige, por parte do 

professor, reflexão aprofundada para que ele reconheça a importância do trabalho intelectual 

que ele realiza junto as crianças e, quanto mais esse trabalho seja planejado e avaliado por ele 

melhores serão as chances de que as crianças sejam alcançadas pela Literatura.  

 

3 CONCLUSÃO 

As reflexões acerca da Literatura Infantil, enquanto aspecto formativo e um dos 

caminhos para a construção e exercício da cidadania, leva-nos a pensar que a Literatura deve 

fazer parte da vida do professor, ele precisa ser um leitor assíduo, as crianças devem 

reconhecer no professor o amor pelos livros e pela leitura. Esse nos parece um caminho 

bastante interessante quando se trata da formação de crianças.   

 

[...] toda leitura que, consciente ou inconscientemente, se faça em sintonia 

com a essencialidade do texto lido, resultará na formação de determinada 

consciência de mundo no espírito do leitor; resultará na representação de 

determinada realidade ou valores que tomam corpo em sua mente. 

(COELHO, 2000, p. 50). 

 

A partir das leituras realizadas para o presente estudo, reconhecemos as inúmeras 

contribuições da leitura, nesse caso, a Literatura Infantil, na formação, na construção e no 

exercício da cidadania nos Anos Iniciais. Vimos que a Literatura contribui no movimento de 

conhecimento de si mesmo e no conhecimento da realidade. A Literatura pode abrir caminhos 

para que as crianças entendam, segundo a capacidade intelectual delas, que a realidade não é 

algo dado, mas que pode ser repensada e transformada, se necessário. Nesse sentido, a 
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compreensão e o reconhecimento da importância da formação, da construção e do exercício 

da cidadania é indispensável ao professor que atua nos Anos Inicias. 
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QUADRINHOS E APROXIMAÇÕES SOCIOCULTURAIS PARA ADOLESCENTES 

AUTORES DE ATOS INFRACIONAIS 
 

EIXO TEMÁTICO 1 – ESPAÇO E LEITURA 

 

André Roberto Custódio Neves
 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa em andamento visa compreender como a comunicação e a 

sua interação social com os meios midiáticos, atuam no processo de construção e 

transformação de adolescentes autores de atos infracionais, e tem como objetivo investigar as 

representações sociais – julgamentos, estigmas e exclusões por parte da sociedade – para 

identificar como as práticas de leitura e seus recursos atuam como potencial transformador 

destes menores por meio de narrativas autobiográficas. Assim sendo, será utilizado como 

recurso midiático, a obra narrativa em quadrinhos intitulada Castanha do Pará, do autor 

Gidalti Júnior., por ser um meio que está inerentemente contextualizado com a realidade dos 

adolescentes em questão.  

 

2 QUADRINHOS, CULTURA E SOCIEDADE 

Tenciona-se com este trabalho: analisar, observar e discutir a leitura como 

catalisador de reflexões, para produção de narrativas autobiográficas, almejando a 

possibilidade de externar opiniões e valores das histórias de vida de adolescentes autores de 

atos infracionais, por meio da relação de reciprocidade com a história em quadrinhos 

Castanha do Pará (GIDALTI JUNIOR, 2018).  

Para Thompson (1999) é nítida a percepção de que as formas simbólicas e 

midiáticas perpassam um contexto interpretativo, em que os sujeitos utilizem dos recursos 

disponíveis para dar sentido às mensagens recebidas. Neste contexto, por ser uma obra em 

quadrinhos, que traça paralelos a um discurso sociocultural contemporâneo, infere-se que esta 

possa ser capaz de provocar empatia quanto a sentido de vida destes adolescentes 

marginalizados pela sociedade. 
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Assim sendo, o quadrinho pode ser um instrumento para a compreensão de nossa 

realidade e, ao mesmo tempo, ampliar os recursos estéticos disponíveis para reinterpretar o 

mundo. 

 

2.1 COMUNICAÇÃO COMO FORMA DE AÇÃO 

O presente buscará fazer uma reflexão na proposição de um diálogo entre a 

narrativa autobiográfica, a comunicação e as histórias em quadrinhos como ferramentas 

transformadoras de pensamentos e padrões comportamentais. 

Para Santos (2014), a leitura configura-se numa ponte entre a informação e o 

conhecimento, sendo que ler não representa apenas as informações vindas dos textos, mas, 

também, através dos símbolos visuais que estão presentes nos vários formatos existentes, que 

formam um intricado aparato de recurso e informações que ajudam na transformação 

sociocultural da atualidade. 

Nesta senda, pressupõe-se que algumas leituras, quando associadas à realidade do 

sujeito, podem tornar-se elementos essenciais na construção de identidades, bem como na 

projeção do eu e dos conflitos socioculturais que esses sujeitos carregam no decorrer da vida.  

 

2.2 O ADOLESCENTE AUTORES DE ATOS INFRACIONAIS 

A percepção inicial aponta que há uma representação social negativa e 

incriminadora de adolescentes autores de atos infracionais, raramente revelando as questões 

sociais e culturais destes indivíduos. Logo, o ato infracional pode representar uma resposta 

desses adolescentes aos conflitos vividos em sua relação dos contextos sociais que os 

estruturam e nas marcações sociais simbólicas, concentradas nas transgressões e, 

principalmente, na punição.  

Neste contexto, partindo do pressuposto de que o ato infracional pode ser um 

modo de subjetivação construído pelos sujeitos envolvidos nessa prática e que podem 

relacionar-se à infração penal, busca-se explorar a leitura e escrita como recurso em que as 

narrativas autobiográficas funcionem como instrumento de comunicação destes adolescentes. 

 

2.3 RESSIGNIFICAÇÃO DOS SENTIDOS 

As investigações acerca das práticas sociais e discursivas do ser humano 

produzem considerações significativas, sobretudo ligadas ao aspecto da linguagem (falada e 

escrita) como prática social mediadora da experiência do relacionamento entre seres humanos.  
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Assim sendo, seja como metodologia de investigação ou modalidade escrita, as 

histórias de vida possuem uma natureza própria, ou seja, únicas e singulares. Nesta premissa, 

um estudo desse cunho urge por compreender o sujeito possuinte dessas histórias como ser 

único e igualmente singular, cujas vivências sejam compreendidas a partir de estruturas 

basilares: a leitura, autobiografia e a comunicação.  

Esses conhecimentos podem contribuir para a capacidade dos sujeitos 

perceberem, interagirem e modificarem o mundo ao seu redor, através da formação de 

opiniões e reflexões baseadas nas situações e exemplos retratados nos quadrinhos, 

incorporados ao seu contexto social.  

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em virtude dos argumentos aqui apresentados, infere-se que a própria história da 

humanidade é marcada por grandes narrativas construídas pelas grandezas e misérias 

humanas. Percebe-se, portanto, que há uma necessidade intrínseca na humanidade em 

exteriorizar fatos, seja para expor problemas, medos ou compartilhar conquistas. 

Desta forma infere-se que a prática de leitura e a relação de reciprocidade com a 

história em quadrinhos, poderá ser um catalisador de reflexões para produção de narrativas 

autobiográficas, diante da responsabilização pelo ato infracional em consonância com as 

representações sociais, que fornecem julgamentos de estigmas e exclusões sociais de 

adolescentes autores de atos infracionais. 
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A IMPORTÂNCIA DO LEDOR PARA A INCLUSÃO DO DEFICIENTE VISUAL E 

OS IMPACTOS RESULTANTES EM SUAS IDENTIDADES 
 

EIXO TEMÁTICO 1 – ESPAÇO E LEITURA 

 

Carolina Eckrich Canuto
1 

Giselle de Moura Arantes
2
 

 

1 INTRODUÇÃO 

A diversidade de pensamento e a capacidade de se comunicar, propriedade 

inerente às pessoas, possibilita que o intercâmbio de ideias produza conhecimento, e através 

dos suportes de informação, esse conhecimento seja disperso pela humanidade. A disposição 

de canais flexíveis para o acesso às informações conforme a necessidade de cada sujeito é 

uma das características básicas da sociedade inclusiva. 

Nessa perspectiva, a deficiência visual apresenta ao indivíduo formas particulares 

de experimentar e compreender o mundo. Para acessar informações gerais, os deficientes 

visuais, preferencialmente, utilizam recursos táteis e auditivos. 

Os recursos auditivos destacam-se pela facilidade de acesso na aquisição de 

conhecimentos. Dentre eles, observa-se a figura do ledor que se caracteriza como “[...] àquele 

que lê para as pessoas com deficiência visual, e leitor cego, os que escutam as leituras feitas 

em voz alta” (SILVA, 2015, p. 2). Embora os avanços tecnológicos tenham revolucionado os 

métodos de estudo dos deficientes visuais que vislumbram autonomia, nota-se que o ledor 

ainda é um profissional importante no processo de aprendizagem desses deficientes.  

Desse modo, esta revisão bibliográfica tem como objetivo geral apontar possíveis 

discussões temáticas sobre a importância do trabalho do ledor e seus impactos na identidade 

dos deficientes visuais, visto que ainda é escassa a produção acadêmica sobre a tônica.  

Para isso, a atividade do ledor, suas relações com o leitor cego e como se dá esta 

influência na formação de sua identidade, serão apresentadas como ponto de partida para o 

aprofundamento de reflexões futuras. Dessa maneira, o estudo se baseará principalmente nas 

concepções de Bauman (2005), Goffman (1988) e Hall (2014), pois são autores que abordam 

as subjetividades na contextualização da contemporaneidade. As pesquisas de Simões (2016) 

e Silva (2007) demonstram aspectos relevantes da relação estabelecida entre ledor e leitor, 

que confrontam a perspectiva de Manguel (2004) ao descrever sua experiência como ledor de 

Borges. 
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As pesquisas sobre o assunto também ganham importância à medida que buscam 

enfatizar a figura do profissional ledor relacionada à identidade dos deficientes visuais, 

possibilitando a criação de contribuições acadêmicas sobre uma temática pouca explorada e 

estimulando futuros estudos na área. 

 

2 O PAPEL DO LEDOR   

Entende-se que a atividade exercida pelo ledor encontra amparo legal na Lei nº 

13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), conforme a prescrição do inciso III do Art. 

9º que expressa a necessidade de disponibilização de recursos, quer sejam humanos ou 

tecnológicos, com o intuito de promover a igualdade de condições para os deficiente visuais 

em relação aos demais indivíduos (BRASIL, 2015). 

A necessidade social dessa profissão destaca-se ao passo que contribui para o 

processo inclusivo. Considerando a análise de Guimarães (2009) que ressalta a cegueira como 

uma deficiência que interfere na percepção de informações, e acarreta obstáculos de 

integração no ambiente escolar, o ledor enquanto apoio educacional, poderia se enquadrar 

como critério para a inclusão escolar de indivíduos cegos. 

Fundamentalmente, o ledor é um tradutor de contexto. Embora, o termo ledor se 

encontre próximo semanticamente de leitor, a ocupação não se apresenta como meramente 

decodificar palavras e sim dar acesso à informação à pessoa cega, uma vez que a leitura 

técnica e adequada desenvolve-se por meio de capacitações e experiências. O tom de voz, a 

velocidade da leitura, a maneira de interpretar sinais gráficos e palavras estrangeiras inseridas 

no texto são exemplos de estratégias desenvolvidas para a otimização das atividades.   

Com base no estudo de Silva (2007) que atribui ao trabalho, o caráter de 

filantropia por ser exercido geralmente sem remuneração. Afirma-se que a profissão de ledor 

torna-se uma função secundária considerando que em geral eles necessitam exercer outras 

profissões para a sua subsistência. 

Esta constatação, relatada em pesquisas da área, contribui para uma qualificação, 

frequentemente, aquém dos requisitos necessários para atingir o atendimento de excelência 

destinado aos deficientes visuais. 

 

2.1 IDENTIDADE  

Atualmente, constata-se a popularização do termo identidade, porém se trata de 

um conceito complexo que transcende a noção de ‘autoimagem’. Hall (2014, p. 104) afirma 
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que é um conceito em constante mudança que “[...] opera sob rasura [...]”. Logo, a 

flexibilidade inerente ao conceito se estende à dinâmica social envolvida. “As ‘identidades’ 

flutuam no ar, algumas de nossa própria escolha, mas outras infladas e lançadas pelas pessoas 

em nossa volta, e é preciso estar em alerta constante para defender as primeiras em relação às 

últimas” (BAUMAN, 2005, p. 19). Aqui se pode perceber que o processo identitário não 

ocorre isoladamente, e sim de maneira social.  

Ainda reforça o autor que “a fragilidade e a condição eternamente provisória da 

identidade não podem mais ser ocultadas” (BAUMAN, 2005, p. 22). Portanto, a constituição 

identitária sofre influências sociais constantes. 

Assim sendo, “[...] as identidades são constituídas por meio da diferença e não 

fora dela. Isso implica o reconhecimento radicalmente perturbador de que é apenas por meio 

da relação como aquilo que não é, com precisamente aquilo que falta [...]” (HALL, 2014 p. 

110). Assim, a concepção do referido autor embasa o exame da relação entre ledor e leitor e 

as interferências do profissional na identidade do atendido. 

Observa-se o impacto de um profissional que empresta seus olhos e voz, para 

leitura de um deficiente visual. Goffman (1988, p. 29) define esse tipo de profissional como 

“[...] pessoa informada [...]”, pois passa a compreender um pouco sobre a realidade do 

deficiente.  

Portanto, o cego percebe “[...] que há pessoas compassivas, dispostas a adotar seu 

ponto de vista no mundo e a compartilhar o sentimento de que ele é humano e 

‘essencialmente’ normal apesar das aparências e a despeito de suas próprias dúvidas” 

(GOFFMAN, 1988, p. 29).  Logo, o contato aprofundado evidencia a individualidade do 

atendido.  

Assim, o contato entre o ledor voluntário e o deficiente visual acrescenta 

concepções em ambas as perspectivas. “[...] essa aproximação categórica cede, pouco a 

pouco, à simpatia. Compreensão e à avaliação realística de qualidades pessoais” (GOFFMAN, 

1988, p. 61). O cego revela sua complexidade existencial que transcende o estigma.  

 

2.2 A RELAÇÃO ENTRE O LEITOR E O LEDOR  

O ato da leitura toma um sentido mais amplo e subjetivo, quando se trata da 

relação entre ledor e leitor. É possível perceber alguns aspectos dessa relação no depoimento 

de Manguel (2004) quando compara o ato de a leitura para o ouvinte cego Borges, como a do 

motorista, sendo que a apropriação da paisagem, o espaço em que se desenrola a viagem, é do 

passageiro, ou seja, o seu leitor.  
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O autor relata que “Borges escolhia o livro, Borges fazia-me parar ou pedia que 

continuasse, Borges interrompia para comentar, Borges permitia que as palavras chegassem 

até ele. Eu era invisível.” (MANGUEL, 2004, p. 33). Porém, Simões (2016, p. 256) em 

pesquisa realizada entre ledores de apoio pedagógico contrapõe a concepção de Manguel 

(2004) supracitada alegando que: “Por vezes é esquecido, por exemplo, que o ledor é um 

indivíduo de subjetividade própria, o que influência a forma como ele lê”. Assim, observa-se 

o refinamento necessário na análise. 

Sobre o tema em questão, Silva (2006) complementa afirmando que o ledor é um 

mediador entre o leitor cego e o autor, e delimita os aspectos distintos de uma leitura direta 

em relação à outra intermediada.  

A interferência mesmo que inconsciente do ledor traz consigo também a leitura de 

contexto tão estimada pelos deficientes visuais. Assim a autora pondera que “[...] a empatia 

não pode ser excluída da relação, assim como o ledor não pode ser confundido com um 

amigo, colega ou professor, posto que há uma tarefa a ser cumprida” (SIMÕES, 2016, p. 257). 

Nesse contexto, verifica-se que para ela existe um misto de humanidade e profissionalismo 

objetivo na relação entre as partes.  

 

3 CONCLUSÃO 

A procura pelo trabalho do ledor acontece devido a múltiplos fatores que se 

apresentam como barreiras de acesso à informação. Os obstáculos de acessibilidade 

tecnológica, tais como dificuldades de acesso a leitores de tela, a escassez dos materiais 

transcritos para o Braille e, também, as dificuldades apresentadas pelos deficientes na fluência 

da leitura desse sistema, impossibilita uma aprendizagem efetiva caso se utilize unicamente 

esses meios.  

Neste resumo, abrimos a discussão sobre a atividade de ledor e seus obstáculos, 

como sua relação com o leitor cego e esboçamos a ideia da formação da identidade das 

pessoas envolvidas no projeto. Ainda existem muitas lacunas a serem preenchidas nesse 

campo de pesquisa, tanto na questão educacional e de inclusão, como em áreas mais 

subjetivas, que perpassam o imaginário, a criatividade, as relações de afeto e o 

aprofundamento da discussão sobre identidade e empoderamento das pessoas cegas.   

Na análise de Guimarães (2009), a adaptação curricular insuficiente torna 

imprescindível a disposição de um ledor para auxiliar os estudantes cegos. O material 

formulado para indivíduos videntes apresenta nuances que para serem acessíveis às pessoas 

cegas, tornam necessária a presença de alguém qualificado para fazer sua leitura. Observa-se, 
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nesse contexto, a falta de políticas que promovam a qualificação e disponibilização de ledores 

para as necessidades individuais do deficiente. 
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SABERES E NARRATIVAS: O SUJEITO E SUAS LEITURAS DE MUNDO 

 

EIXO TEMÁTICO 1 – ESPAÇO E LEITURA 

 
Cássia Oliveira 

 

1 APRESENTAÇÃO 

Este texto é resultado de uma pesquisa de mestrado concluída no ano de 2018, 

cujo objetivo principal foi o de pensar nos trânsitos possíveis entre os saberes de um 

determinado grupo social (situado na zona rural) e os saberes da escola inserida nesse grupo. 

Estes saberes (da oralidade e das práticas culturais), cuja validade científica costuma ser 

questionada, adentram o território escolar programado para atender um cronograma oficial de 

ensino?  

Trata-se de pensar no quanto estes saberes e narrativas representam e contam 

sobre um lugar e consequentemente sobre as pessoas: suas referências, suas memórias, suas 

leituras de mundo. A partir disso, como podemos, enquanto bibliotecárias e bibliotecários, 

contribuir para o fortalecimento e valorização destes saberes em nossos espaços de formação, 

informação e conhecimento? 

O célebre manifesto escrito pela Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e pela Federação Internacional de Associações e 

Instituições Bibliotecárias (IFLA) no ano de 1994, continua atual ao indicar o papel ativo da 

Biblioteca, e consequentemente do(a) bibliotecário(a), no desenvolvimento da democracia 

permitindo o “acesso livre e sem limites ao conhecimento, ao pensamento, à cultura e à 

informação”.   

O Manifesto (1994) apresenta uma série de responsabilidades fundamentais para a 

biblioteca, dentre as quais destaco: “criar e fortalecer hábitos de leitura (...); estimular a 

imaginação e criatividade (...); promover o conhecimento sobre a herança cultural e o apreço 

pelas artes (...); fomentar o diálogo inter-cultural e a diversidade cultural e apoiar a tradição 

oral”.  

Fica, portanto, evidente que também somos responsáveis por uma formação 

cultural ampla. Precisamos nos movimentar para uma atuação profissional que contemple 

estas diversidades de saberes para além daquilo que buscamos diariamente atender em nossas 

missões, visões e objetivos resumidos na salvaguarda e disseminação da informação e do 

conhecimento e no diálogo com as recentes transformações tecnológicas resultantes da 

presente Sociedade da Informação.  
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Trata-se de construir uma experiência de formação abrangente, contemplando e 

valorizando outras formas de saber, de ler, de conhecer e de se comunicar. Desde esta 

perspectiva, proponho pensar na atuação do(a) bibliotecário(a) a partir de uma abordagem 

decolonial. Para Mignolo (2017, p. 13),  

 
a “Colonialidade” equivale a uma “matriz ou padrão colonial de poder”, o 

qual ou a qual é um complexo de relações que se esconde detrás da retórica 

da modernidade (o relato da salvação, progresso e felicidade) que justifica a 

violência da colonialidade. E descolonialidade é a resposta necessária tanto 

às falácias e ficções das promessas de progresso e desenvolvimento que a 

modernidade contempla, como à violência da colonialidade. 

 

É preciso romper com as histórias únicas
1
 reproduzidas cotidianamente. O 

silenciamento de muitas culturas, línguas e tantas histórias são justificadas pela promessa do 

progresso. Um progresso que está pautado numa agenda ocidental, europeia, que privilegia 

determinados conhecimentos e exclui outros, que classifica como selvagens algumas culturas 

e como modernas outras. Ao excluir um saber, exclui-se também uma cultura inteira, 

marginaliza-se os conhecimentos e histórias de um povo. Para Boaventura de Souza Santos 

(2004, p. 796), “a compreensão do mundo é muito mais ampla que a compreensão ocidental 

do mundo”. Diante disto, penso na importância de nos movimentarmos para um pensamento e 

prática decolonial: inclusiva, crítica e acima de tudo diversa. Acredito, portanto, ser 

indispensável um comportamento político que priorize este debate e que possa refletir em 

nossas práticas bibliotecárias.  

 

2 DAS ESFERAS AUTORIZADAS AOS SABERES E NARRATIVAS DE UMA 

COMUNIDADE.  

Os currículos oficiais, esferas de saberes autorizados e legitimados, escolhem 

determinadas perspectivas de um conhecimento a ser estudado em detrimento de outras. 

Segundo Tomaz Tadeu Silva (2010) a melhor pergunta para começar uma reflexão sobre o 

currículo é “para quê” se estuda determinados conteúdos, juntamente com “o quê” se estuda. 

Isso porque sabemos que o currículo é sempre “resultado de uma seleção: de um universo 

mais amplo de conhecimentos e saberes seleciona-se aquela parte que vai constituir, 

precisamente, o currículo” (Silva, 2010, p. 15). O currículo é concebido como um campo de 

interesse intelectual, ele está no 

centro de disputas e jogos sociais e políticos porque privilegia e exclui saberes em 

nome de determinados interesses. 

                                                
1
  ADICHIE, Chimamanda. O perigo da história única. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=EC-bh1YARsc  

https://www.youtube.com/watch?v=EC-bh1YARsc
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Investir na compreensão de uma atuação bibliotecária voltada para a valorização 

de outros tipos de saberes e narrativas, nos faz assumir um lugar político importante para a 

formação e mediação do conhecimento e das histórias em nossos espaços de trabalho. A partir 

de uma abordagem decolonial, buscando uma experiência que prioriza a diversidade, 

apresento a seguir uma pequena parte do trabalho de campo realizado na comunidade Casa de 

Pedra.  

Casa de Pedra é uma comunidade rural formada basicamente por trabalhadoras e 

trabalhadores do campo, artesãos, professoras, senhoras e senhores aposentados e crianças. O 

povoado, de cerca de 200 anos e com aproximadamente 520 moradores, está localizado no 

sudoeste baiano onde principiam as serras e nascentes que formarão parte da Chapada 

Diamantina, nos caminhos que cortam e circundam a região.  

É a partir de uma experiência etnográfica vivida junto à comunidade entre os 

meses de agosto a dezembro de 2016 que apresento alguns relatos e reflexões sobre o modo 

como os saberes e as narrativas deste povoado participam efetivamente da vida escolar das 

crianças de Casa de Pedra, integrando os saberes do currículo oficial aos saberes e histórias 

dos moradores mais antigos da comunidade, assumindo a partir disso, novos modos de 

aprender, de ensinar e de se expressar.  

Ana Madalena de Jesus Silva, conhecida como Dona Ana do reisado, é moradora 

de Casa de Pedra. Ela apresenta uma potente narrativa, herança de seu bisavô: é uma história 

que vem sendo contada há mais de 200 anos durante a festiva manifestação religiosa da Folia 

de Reis. Dona Ana é uma narradora que conhece seu lugar e suas tradições. Ela movimenta 

seu povoado a partir dessa tradição onde participa como narradora e como protagonista que 

conduz e mantém a história que conta e ao mesmo tempo realiza, viva. Ana do Reisado é a 

única mulher da região a “puxar uma folia”.  

Sua história pessoal se mistura com a história da Casa de Pedra, os saberes que 

dona Ana cultiva fazem parte do cotidiano dos moradores do povoado. O senhor João 

Ferbónio, pai de dona Ana, que antes de morrer conduzia a folia de reis e mantinha viva a 

promessa que outrora pertencia a seu pai e a seu avô, entrega à dona Ana a responsabilidade 

de seguir narrando esta história, ano após ano, enquanto houver vida. Com isso, Ana do 

reisado constrói uma comunidade de ouvintes a sua volta, que todo ano vem acompanhar sua 

peregrinação e agradecer pelos pedidos atendidos.  

O senhor Aurindo é casado com a dona Tereza, que cuida da roça e da casa. 

Tereza corre de um lado para o outro o dia inteiro plantando, polinizando e colhendo os 

maracujás, bananas e palmas.  Senhor Aurindo é um sujeito conversador e o fato de trabalhar 
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com as mãos fazendo artesanato, permite que ele converse muito enquanto trabalha, como um 

bom contador de histórias que na lida diária do trabalho usa a voz e as mãos para tecer seus 

produtos – cestas e histórias. Aurindo é um dos artesãos da comunidade, ele sempre viveu na 

zona rural e cresceu acompanhando os ensinamentos dos seus avós. Seu ofício de artesão foi 

assimilado durante a infância, assistindo as tessituras noturnas dos avós, o que atualmente 

garante uma renda mensal para ele e sua família.  

Dejanira Casimiro Braga, dona Dêja, é uma austera senhora de 93 anos dona de 

um olhar inquiridor. De poucas palavras e bastante discreta, me recebeu em sua casa por três 

vezes e conversamos um pouco sobre sua vinda para a Casa de Pedra e os motivos que a 

fazem realizar anualmente a reza e o caruru para os santos Cosme e Damião. Dêja do Caruru, 

aos 10 anos de idade, veio caminhando ao lado de sua família desde Guarani (MA) até Santa 

Rosa, comunidade vizinha à Casa de Pedra, onde mora atualmente.  

Dona Dêja tornou-se bastante conhecida na comunidade por conduzir e puxar a 

reza do dia 7 de setembro como pagamento de um milagre que lhe foi concedido: a cura de 

uma mazela que sua filha vinha sofrendo há mais de um ano e que médico nenhum conseguia 

diagnosticar e curar. O “Caruru de Dêja” é um ritual que acontece há mais de 20 anos na 

comunidade. Uma mesa é colocada para sete crianças e a elas é servido o típico prato da 

celebração dos santos, o caruru, feito com muito quiabo e seguido de doces para a sobremesa.  

O senhor Vando nasceu no quilombo de São Gonçalo, povoado vizinho de Casa 

de Pedra. Essa região, marcada por uma caatinga que castiga as plantações, é também uma 

região de muita disputa territorial entre os fazendeiros e a comunidade quilombola. Os irmãos 

do senhor Vando que ainda vivem no quilombo relataram histórias de perseguição à sua 

família e a morte de um de seus entes, em virtude de denúncias feitas relacionadas à invasão 

de terras. Vando cresceu no quilombo, ouvindo e aprendendo músicas e histórias e por isso 

sabe tocar “de ouvido” cavaquinho, sanfona, pandeiro, zabumba e violão. Além de músico, 

senhor Vando é artesão e trabalha com cipós e ramas que recolhe nas chapadas próximas do 

povoado. 

Esses moradores representam parte do que pode se considerar como o saber da 

comunidade. Entendo como saber os conhecimentos vinculados à rotina de cada uma dessas 

pessoas e que ajudam a organizar seus modos de viver. Saberes que giram em torno dos 

procedimentos que fazem parte de um conhecimento sobre a natureza: cuidados com a terra, a 

sabedoria que envolve o tempo do plantio, da chuva e do estio, do cultivo e manutenção da 

terra e da colheita.  
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A sabedoria artesã que requer conhecimentos práticos de trançados e o uso de 

materiais naturais como o cipó e a palha. O conhecimento musical que habilita uma pessoa a 

tocar inúmeros instrumentos. O envolvimento com a tradição oral que permite conhecer por 

meio das histórias nossos vínculos históricos, nossa ascendência cultural.  

A sabedoria da cura evidenciada pelos ensinamentos vinculados à natureza. O 

poder de uma dança cantada, de um canto dançado que carrega as histórias de uma 

comunidade. Esse conjunto de saberes é fruto das experiências individuais e são 

compartilhados coletivamente com os outros membros da comunidade construindo leituras de 

mundo que dialogam e fazem sentido para estas pessoas. 

 

3 COMO ESTES SABERES E NARRATIVAS PARTICIPAM DO CURRÍCULO 

ESCOLAR? 

A Escola Municipal Manoel Joaquim dos Reis foi fundada no ano de 1974 e 

atualmente atende as crianças do povoado e das zonas rurais (Boa Vista, Espírito Santo, 

Candeias, Água de Rega e Santa Rosa) mais próximas de Casa de Pedra. No ano de 2016 

haviam 72 crianças matriculadas e um corpo docente composto por sete professoras, dentre as 

quais algumas nascidas e crescidas em Casa de Pedra. Durante a estadia na comunidade e a 

participação nas atividades da escola, pude perceber a presença viva das narrativas e dos 

saberes da comunidade adentrando neste território cujas Secretarias e materiais didáticos 

indicam o tipo de saber que é validado e autorizado para os processos de ensino e aprendizado 

das crianças. 

Dentre as inúmeras atividades propostas e realizadas na escola (oficinas de 

fotografia, contações de histórias, encontros com dona Ana e Dêja, rodas de leituras e 

atividades de pintura, desenho e colagem) a que se destacou pela importância e pertinência foi 

o desfile de 7 de setembro organizado pelas professoras. Chamo o desfile de antropofágico 

por ser um evento cívico que faz parte de uma tradição militarizada, como uma espécie de 

ritual para construção do sentimento de pertencimento a uma nação. O chamo de 

antropofágico
1
, nesse caso, por trazer elementos da cultura local a partir de um esforço de 

reelaboração com autonomia e transformação desse sentimento de nação brasileira, num 

exercício feito pelas professoras.  

                                                
1
  O manifesto antropofágico, escrito por Oswald de Andrade, foi publicado na Revista de Antropofagia em 1º 

de maio de 1928. No manifesto, Andrade (1928, p. 7) propunha “devorar”, deglutir e ruminar os elementos 

culturais do mundo, especialmente os pertencentes aos colonizadores europeus, “contra a memória”, 

“fonte de costume”, em busca de uma experiência pessoal renovada diante desses elementos. 
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As professoras nos convidam a conhecer essa comunidade a partir das 

representações que constroem para compor as alas do desfile, enfatizando os acontecimentos e 

costumes da Casa de Pedra: a agricultura familiar, as festividades religiosas representadas 

pelas presenças do presépio, dona Dêja do Caruru e dona Ana do Reisado, expressões 

culturais nordestinas a partir das representações do cangaço, da capoeira, do frevo, do acarajé 

e outras práticas comuns da região como o futebol, dentre outros elementos.  

As construções das representações do povoado refletem aquilo que as professoras 

consideraram importante destacar como identidade do lugar: do Reisado e do Caruru às fortes 

raízes dos povos indígenas e afro-brasileiros representadas pelos saberes e ofícios do 

artesanato, da agricultura e da música, bem como da crença na cura de uma medicina natural. 

As fotografias a seguir mostram uma pequena parte do desfile organizado pelas professoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As professoras estão conectadas à possibilidade de assimilar o conhecimento local 

com suas práticas docentes. Suas falas e a narrativa do desfile confirmam isso. Elas partem do 

pressuposto de que esses saberes informam sobre a cultura local e estabelecem vínculos de 

Fotografia 1: Jhennefy representando o futebol feminino e apresentando a produção de agricultura familiar 

local nas cestarias produzidas pelo senhor Aurindo. 

Fotografia do(a) autor(a), 2016. 

2016. 

Fotografia 2: Ana do Reisado e seu terno de reis desfilando em uma ala 

organizada especialmente para o seu grupo. 

Fotografia do(a) autor(a), 2016. 

Fotografia 3: Aline representando o Caruru de Dêja. 

Fotografia do(a) autor(a), 2016. 
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pertencimento entre os moradores e a comunidade. As professoras trazem com o desfile, o 

rompimento com as “fontes de conhecimento e formas de aprendizagem (...) limitadas a uma 

orientação de cânones euro-machistas e de classe média que tem a presunção de deter o 

conhecimento superior e a interpretação do pensamento” (VESTA, 2005, p. 2). 

Para Vesta (2005, p. 3), a comunidade pode funcionar como um lugar de 

resistência ao oferecer assuntos e comportamentos que convidam ao diálogo, que rompem 

com as histórias únicas por meio do seu próprio narrar. O desfile é um ato de resistência e 

combate ao perigo das histórias únicas, porque ele traz a experiência do ‘narrar a si mesmo’ 

construído de modo colaborativo, com múltiplas vozes e a partir de um repertório de histórias 

e saberes locais que compõe a educação das crianças dessa comunidade, preparando-as para a 

comunidade mundial”.  

As professoras constroem suas narrativas a partir das suas próprias leituras de 

mundo, a partir dos acontecimentos, saberes e narrativas dos seus cotidianos. Segundo Vesta 

(2005, p. 2), isso “é uma maneira de identificar que as pessoas sabem de onde seus 

conhecimentos vêm e como ele está conectado às instituições educacionais bem sucedidas”. 

Há aqui, dentro deste espaço de formação, um processo já iniciado de valorização dos saberes 

e narrativas locais. Esta comunidade escolar entende a importância dos vínculos de 

pertencimento, da tradição oral, da herança cultural deste povoado.  

Para nós, formadores e mediadores de informação e conhecimento, fica a 

responsabilidade de compreender a importância de uma ciência que ainda é marginalizada e o 

compromisso de proporcionar aprendizados novos a partir de narrativas e saberes que fazem 

parte da nossa diversidade cultural, que ampliam as possibilidades de leituras dos nossos 

mundos e que dialoguem com nossa realidade. 
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APORTES DA LEITURA DE MUNDO PARA A LEITURA TÉCNICA: ENLACES 

POSSÍVEIS NA REPRESENTAÇÃO DA INFORMAÇÃO 
 

EIXO TEMÁTICO 1 – ESPAÇO E LEITURA 
 

Leidilene Alexandrino da Silva1 

Larissa Rosa de Oliveira2 

Lais Pereira de Oliveira3 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

A leitura é elemento fundamental para apreensão de informações e um dos meios 

para perceber a cultura e o conhecimento humano (FREITAS; ALONSO; MACIEL, 2018). 

Por ela, tem-se um primeiro contato: com as letras do alfabeto e a dinâmica de formação das 

palavras; posteriormente, com os livros e a literatura que trazem consigo; e finalmente, com 

um universo de conteúdos e saberes que se manifestam no cotidiano e orientam a vida adulta.  

Entretanto, várias são as formas de pensar a ação ledora. Desse modo, a leitura 

não deve ser concebida apenas enquanto instrumento, mas sim entendida como atribuição de 

sentidos a partir da reflexão sobre o mundo (PALMA, 1995). Essa é a concepção advinda do 

pensamento do educador Paulo Freire, para o qual ler sem entendimento do mundo é apenas 

decodificação (GONÇALVES; DITTRICH, 2013). 

Até porque, na verdade, fazemos leituras das quais não nos damos conta (SILVA, 

2003), que acabam por extrapolar o aspecto tradicional e formal pautado essencialmente na 

linguagem escrita codificada a partir de um alfabeto. O próprio Paulo Freire aprendeu a ler 

com as cores, imagens e sons, ou seja, uma leitura que vai além das letras, se ampliando para 

a vida (BACOCINA, 2009). 

Há também uma dimensão profissional da leitura pela qual áreas como 

Jornalismo, Letras, Pedagogia e a própria Biblioteconomia, se apropriam do ato de ler para o 

desempenho de processos que lhes são fundamentais. No caso dessa última, tem-se a leitura 

técnica ou documentária, desenvolvida com o propósito de apoiar as representações física e 

temática e da qual é gerada a informação documentária (MIRANDA; SANTOS, 2018).  

                                                
1
  Graduanda do 7º período do curso de graduação em Biblioteconomia pela Universidade Federal de Goiás 

(UFG), e-mail: leidilenealexandrino@gmail.com, Goiânia-GO. 
2
  Mestranda em Ensino na Educação Básica pelo Centro de Ensino e Pesquisas Aplicadas à Educação, da 

Universidade Federal de Goiás (CEPAE/UFG) e graduanda do 7º período do curso de graduação em 

Biblioteconomia da Universidade Federal de Goiás (UFG), e-mail: larissa.nef@gmail.com, Goiânia-GO. 
3
  Doutoranda em Ciência da Informação pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 

(UNESP) e docente do curso de graduação em Biblioteconomia da Universidade Federal de Goiás (UFG), e-

mail: laispereira2@yahoo.com.br, Goiânia-GO. 
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Mas mesmo a leitura técnica não se concretiza sem a interferência de outros 

modos de ler e de outras formas de interpretação e apreensão de sentido. Faz-se necessário, 

então, tecer investigações que aproximem as várias facetas da leitura, como aqui se 

estabelece. Nesse sentido, a pesquisa em questão objetiva analisar os aportes da leitura de 

mundo para a leitura técnica do profissional em Biblioteconomia.   

O pressuposto teórico central que orienta o estudo é que uma intrincada e 

interdependente relação entre a leitura de mundo e a leitura técnica se estabelece, visto que a 

primeira propicia meios para uma facilitação da construção da segunda, unindo essas duas 

instâncias. Logo, a problemática sobre quais aportes da leitura de mundo colaboram com a 

construção e a melhor assimilação da leitura técnica do profissional em Biblioteconomia pode 

assim, ser resolvida, garantindo ampla compreensão desse ato tão fundamental para a 

representação da informação. 

Consequentemente, a pesquisa pode contribuir teoricamente com o conhecimento 

produzido sobre leitura técnica na área de Biblioteconomia e Ciência da Informação, 

integrando-se a discussões advindas do domínio da Educação. Em termos práticos, representa 

uma contribuição para a ação aplicada do bibliotecário no desenvolvimento da leitura técnica, 

na medida em que evidencia instâncias para que se concretize. 

 

2 O ATO DE LEITURA E A LEITURA DE MUNDO  

Leitura é um ato de reconhecimento e decodificação da escrita mediante o qual se 

acessa um dado conteúdo informacional. Como observa Fujita (2017, p. 17) “a leitura é, 

evidentemente, a base para o aprendizado da linguagem escrita”. Ler representa, pois, o 

caminho para concretização da alfabetização do sujeito, que encontra amparo nos livros e na 

literatura neles representada; esta última, produto da linguagem, mas intencionalmente 

constituída para recepção do leitor (RAMOS; LIMA; DE NEGRI, 2014). 

A leitura é também “tema muito explorado na literatura e existem diversos 

estudos sobre o tema em várias áreas do conhecimento, abordados sob diferentes enfoques” 

(DIAS; NAVES, 2013, p. 35). Nesse sentido, a leitura se torna atividade cotidiana comum, 

mas também ação profissional para alguns, assim como objeto de investigação e ferramenta 

para desenvolvimento intelectual do ser humano.  

A partir disso, percebe-se a importância da leitura como instrumento para a 

aprendizagem, visto ser “o meio mais eficaz de desenvolvimento sistemático da linguagem e 

da personalidade humana” (STREHL, 2007, p. 2). Isso porque propicia primordialmente a 
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decodificação do código escrito e viabiliza a sua reprodução; em suma, embasa a leitura e a 

escrita, mas vai além na medida em que subsidia o enriquecimento cultural humano. 

O próprio caminho da leitura foi se modificando com o tempo e seu conceito 

transformou-se ao longo da história ocidental (DIAS; NAVES, 2013). A forma de ler 

também. Amaral (2016, p. 407) afirma que “ler é uma ação que vai além da simples 

decodificação de signos linguísticos”. Afinal, “a escrita é uma forma complexa” (RAMOS; 

LIMA; DE NEGRI, 2014, p. 5). 

Assim sendo, “não basta apenas saber ler e escrever, ser alfabetizado. É preciso 

saber fazer uso do ler e do escrever, respondendo às exigências de leitura da sociedade. É 

preciso ser letrado” (BECKER; GROSCH, 2008, p. 36). E mais do que isso, ter condições de 

ir além da leitura formal, ler o mundo em condições de interpretá-lo e enxergá-lo 

criticamente.  

A leitura de mundo representa, portanto, a assimilação de esferas que estão além 

do ato formal de ler. Constitui a assimilação das coisas, dos fenômenos. Assim: 

 

é uma prática intrínseca ao ser. Ao procedermos a tal afirmativa o fazemos 

na certeza de que é através da leitura de mundo que o sujeito organiza seu 

próprio discurso. Ao organizá-lo e enunciá-lo, vai se colocando em 

sociedade enquanto indivíduo. Agindo assim reafirma sua identidade. 

Adquire subsídios para uma leitura crítica do mundo. (SILVA, 2014, p. 294) 

 

A expressão “leitura de mundo”, de Paulo Freire, caracteriza mais do que a 

decodificação das letras e palavras, a leitura do espaço que configura a realidade de cada 

pessoa. O próprio Paulo Freire afirma que: “a leitura do mundo precede a leitura da palavra, 

daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. 

Linguagem e realidade se prendem dinamicamente” (FREIRE, P. 1989, p. 9). Sendo que: 

 

foi pela imbricação de sentimentos, emoções, observação, intuição e razão 

que ele criou a sua “leitura de mundo”, uma epistemologia, uma teoria do 

conhecimento, uma compreensão crítica da educação na qual disse a sua 

palavra lendo o contexto do mundo ditado pelo “texto” que seu corpo 

consciente lhe dizia e ele “escutava” e sobre ele refletia. (FREIRE, A. 2015, 

p. 293) 

 

Percebe-se que a leitura de mundo atua como instrumento pedagógico para a 

compreensão da própria palavra em si, onde o leitor tem ressaltado seu papel de produtor de 

sentido (DIAS; NAVES, 2013), perpassando também pelas vivências históricas e culturais 
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dos indivíduos. Assim, o sujeito faz a leitura da realidade compreendendo sua realidade 

social, sendo imprescindível sua alfabetização (LACERDA JÚNIOR; HIGUCHI, 2017). 

Nesse sentido, Freire, A. (2015, p. 293) explica que Paulo Freire “foi capaz de 

construir um diálogo para o saber e o conhecer absolutamente genuíno”. Já que “o diálogo 

freireano é, portanto, o que se propõe a abrir as possibilidades de entender que só lemos um 

texto se formos lendo o contexto de quem o escreveu, relacionando-o com o nosso, o contexto 

de quem está lendo o texto” (loc. cit.), estabelecendo relações entre as vivências do leitor e o 

que é lido. 

Bacocina (2007) questiona como ocorre o processo de leitura de mundo do 

professor, como este construiu sua identidade e modo de existência enquanto pessoa e 

enquanto profissional e, como isso se reflete na sua prática. Mas esses mesmos 

questionamentos também são pertinentes, entende-se, no universo profissional do 

bibliotecário. 

 

3 LEITURA TÉCNICA E SUAS INTERSECÇÕES COM A LEITURA DE MUNDO 

O acesso ao conhecimento produzido pela humanidade tem na leitura, um de seus 

maiores auxílios. Assim, “as bibliotecas assumem papel fundamental ao possibilitar as 

pessoas o acesso à leitura, através do seu acervo e, mais precisamente, por meio daqueles que 

são a mais fiel tradução do conhecimento disponibilizado no mundo: os livros” (BECKER; 

GROSCH, 2008, p. 36). Para que esse acesso aconteça, porém, demanda-se um trabalho 

biblioteconômico de representação que, por sua vez, é concretizado pelo ato da leitura. 

A representação da informação pode ser caracterizada como uma sumarização que 

visa demonstrar a essência do documento (NOVELLINO, 1996). A leitura avizinha-se, assim, 

do profissional bibliotecário, que precisa lidar com ela para além da ocasião de representação, 

desenvolvendo-se dessa forma uma leitura técnica, chamada também de documentária. Essa 

caracteriza-se como um processo de análise dos documentos (SABBAG; MORAES, 2015), 

inserido no contexto da organização da informação (KOBASHI; SANTOS, 2011).  

Miranda e Santos (2018, p. 303) explicitam que a leitura documentária “visa 

condensar e representar o conteúdo documental com a dupla finalidade de facilitar a 

recuperação da informação e satisfazer as necessidades da comunidade usuária”. Para Cunha e 

Cavalcanti (2008), isso acontece para que o bibliotecário determine o assunto tratado no 

documento, devendo ser realizada a partir de partes específicas deste, a fim de retirar o 

conteúdo essencial.  



 

33 

A concepção de Sá (2013, p. 12) aponta para um leitor com poder, um poder que 

“não se esgota em sua capacidade de acumular informações [...] mas em seu discernimento, 

no saber interpretar, associar, transformar suas leituras, atentos ao sentido oculto que as 

palavras trazem em si”. O próprio ato de leitura resulta na representação de uma realidade 

(BARBOZA; NUCCI, 2016) e o trabalho do bibliotecário enquanto leitor técnico, necessita 

ainda mais dessa condição. 

A atividade de leitura técnica perpassa justamente por essa ação de compreensão 

textual, não para interpretar, mas sim com vistas a representar a tematicidade do documento 

com cujo texto se teve contato. Mas essa capacidade de assimilação demanda conhecimentos 

anteriores e experiências de vida adquiridas fora do registro escrito. Nesse sentido: 

 

o conhecimento prévio do leitor profissional determinará grande parte do 

resultado da análise, visto que a partir de experiências anteriores, bem como 

experiência em áreas de assuntos específicos, reconhecimento de tipologias 

textuais e ainda capacidade de compreensão textual, poderá determinar com 

maior ou menor êxito os conceitos representativos dos documentos. 

(REDIGOLO; FUJITA, 2015, p. 361) 

 

Nesse ponto, reconhece-se um primeiro elo entre a leitura de mundo e a leitura 

técnica no que se refere à contraposição de sentidos, pois, o bibliotecário adquire uma 

dimensão de conhecimento acadêmico-profissional mas ao longo da vida também é formado e 

informado, experimenta, testa, reconhece. As coisas que viveu vão compor um rol de 

conteúdos e memórias prontas para uso no momento de representar informação, dando-lhe 

condições para estabelecer comparações e assim melhor definir do que trata determinado 

documento. 

Nota-se, com isso, o enorme auxílio do arsenal de conhecimentos que trazemos 

conosco, capazes de favorecer o ato da leitura técnica do material em análise, que será objeto 

de representação. De fato, “a quantidade de conhecimento prévio, ou seja, armazenada na 

memória do leitor que pode ser acessada durante a leitura e a compreensão é enorme” (GIL 

LEIVA, 2012, p. 47), num conjunto que pode derivar da leitura formal de mundo. 

Robredo (2010, p. 41) afirma que “a qualidade da indexação por palavras-chave 

ou descritores e a realização de sinopses de qualidade, exigem uma leitura crítica, a 

desconstrução dos textos para descobrir conteúdos talvez não evidentes a primeira vista”. Essa 

condição virá, da mesma forma, pela leitura de mundo. Não pela leitura técnica com fito de 

apreender o assunto, mas sim com a indagação sobre o que foi obtido por ela. Aqui, então, 
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mais um aporte possível, que diz respeito à criticidade perante a ação técnica de representação 

da informação.  

Um terceiro aporte diz respeito ao preparo que a leitura de mundo pode conceder 

ao profissional da leitura técnica. Como explicam Miranda e Santos (2018, p. 302) “o 

bibliotecário não pode se posicionar como um leitor comum, devido a sua responsabilidade 

técnica e social na execução do trabalho de representação e mediação da informação”. 

Entretanto, ele é um leitor e carrega consigo o resultado das leituras que faz, 

independentemente do escopo aplicado de tratamento ao qual se dedica, tornando-se, assim, 

um super leitor; traz em si a condição de leitor comum – inerente a cada um de nós – e ainda, 

a de leitor profissional formado para analisar conteúdo e assim indexar, resumir e classificar. 

Aqui há que se atentar para as características da leitura técnica: “um tipo de leitura 

bem racional e rápido” (DIAS; NAVES, 2013, p. 41). A complementaridade com a leitura de 

mundo, então, é o que dará o arsenal reflexivo e imbuído de sentido em condições de apoiar o 

trabalho de representação da informação, precisando encontrar suporte na bagagem cultural 

que trazemos conosco. 

Nessa medida, tem-se – a partir da contraposição de sentidos, da criticidade 

perante a ação técnica e do arsenal reflexivo – aportes da leitura de mundo para a leitura 

técnica do bibliotecário. Logo, uma intrincada relação pode ser observada entre esses dois 

tipos de leitura tão fundamentais, seja para o indivíduo, seja para o profissional da 

informação. 

 

4 CONCLUSÃO 

A pesquisa buscou analisar os aportes da leitura de mundo para a leitura técnica 

do profissional em Biblioteconomia. Considerando que a leitura é elemento essencial na 

construção da sociedade, que permite estabelecer relações entre o que foi lido e a visão 

individual do leitor sobre a temática, constatou-se um conjunto de intersecções dessa ação 

mais “livre” com a profissional. 

Cada área, respeitando-se aqui suas especificidades, utiliza a leitura como 

ferramenta para otimizar seus processos. No caso da Biblioteconomia a leitura passa a ser 

técnica, voltando-se para a representação da informação e adquirindo características distintas 

da leitura convencional. Percebe-se, contudo, que tem raízes fincadas na leitura de mundo, da 

qual absorve a condição para a contraposição de sentidos, a criticidade e um arsenal reflexivo. 

Não se deve esquecer, portanto, que a biblioteca tem como papel unir os dois 

mundos. É responsabilidade do profissional nela alocado manter a informação adequadamente 
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representada, pautada em uma leitura documentária bem-feita, estimulando ainda seus leitores 

na ampliação de suas leituras de mundo – e porque não a sua própria – utilizando, para isso, 

os documentos ali representados pela leitura técnica. 

 

REFERÊNCIAS  

 

AMARAL, Michele Pedroso do. Leituras de mundo: aproximações educacionais artístico-

estéticas. Anais do SEFiM, Porto Alegre, v. 2, n. 2, 2016. 

 

BACOCINA, Eliane Aparecida. Alfabetização e arte: sobre leituras de mundo, de letras, de 

imagens, de vida... REVELA – Periódico de Divulgação Científica da FALS, Praia Grande, 

ano 2, n. 4, jan./maio 2009.  

 

BACOCINA, Eliane Aparecida. Leitura de mundo, saberes e modos de existência de 

educandos e educadores: contribuição para a invenção de modos de aprender e ler. 2007. 

151 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Instituto de Biociências de Rio Claro, 

Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, 2007.  

 

BARBOZA, Reginaldo José; NUCCI, Débora Roldão. A literatura infantil como um auxílio 

no processo de alfabetização. Revista Científica Eletrônica da Pedagogia, ano 15, n. 27, jul. 

2016. 

 

BECKER, Caroline da Rosa Ferreira; GROSCH, Maria Selma. A formação do leitor através 

das bibliotecas: o letramento e a ciência da informação como pressupostos. Revista 

Brasileira de Biblioteconomia e Documentação, São Paulo, v. 4, n. 1, p. 35-45, jan./jun. 

2008. 

 

CUNHA, Murilo Bastos da; CAVALCANTI, Cordélia Robalinho de Oliveira. Dicionário de 

biblioteconomia e arquivologia. Brasília, DF: Briquet de Lemos/Livros, 2008. 

 

DIAS, Eduardo Wense; NAVES, Madalena Martins Lopes. Análise de assunto: teoria e 

prática. 2. ed. rev. Brasília: Briquet de Lemos, 2013. 

 

FREIRE, Ana Maria Araújo. A leitura do mundo e a leitura da palavra em Paulo Freire. Cad. 

Cedes, Campinas, v. 35, n. 96, p. 291-298, maio/ago. 2015.  

 

FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler: em três artigos que se completam. 49. ed. São  

Paulo: Cortez, 2009. Disponível em: https://educacaointegral.org.br/wp-

content/uploads/2014/10/importancia_ato_ler.pdf. Acesso em: 05 fev. 2019. 

 

FREITAS, Carlos Henrique Tavares de; ALONSO, Kátia Mosorov; MACIEL, Cristiano. 

Leitura e leitores imersivos em uma biblioteca universitária. Ciência da Informação, 

Brasília, v. 47, n. 3, p. 79-93, set./dez. 2018.  

 

FUJITA, Mariângela Spotti Lopes. A leitura documentária e o processo de compreensão do 

indexador: memorial de investigação científica. In: FUJITA, Mariângela Spotti Lopes; 

NEVES, Dulce Amélia de Brito; DAL’EVEDOVE, Paula Regina (Orgs.). Leitura 



 

36 

documentária: estudos avançados para a indexação. Marília: Oficina Universitária; São 

Paulo: Cultura Acadêmica, 2017. p. 15-49. 

 

GIL LEIVA, Isidoro. Aspectos conceituais da indexação. In: GIL LEIVA, Isidoro; FUJITA, 

Mariângela Spotti Lopes (Eds.). Política de indexação. São Paulo: Cultura Acadêmica; 

Marília: Oficina Universitária, 2012. p. 31-106. 

 

GONÇALVES, Gisele de Souza; DITTRICH, Ivo José. A retórica de Paulo Freire em “A 

importância do ato de ler”. Revista ContraPonto, Belo Horizonte, v. 3, n. 3, 2013. 

 

KOBASHI, Nair Yumiko; SANTOS, Cibele Araújo Marques dos. Leitura documentária: 

aspectos pragmáticos da recepção e condensação de textos para indexar e resumir. Revista 

EDICIC, v. 1, n. 4, p. 130-140, oct./dic. 2001. 

 

LACERDA JÚNIOR, José Cavalcante; HIGUCHI, Maria Inês Gasparetto. Ler para ser, a 

leitura na perspectiva freireana. Revista Reflexão e Ação, Santa Cruz do Sul, v. 25, n. 2, p. 

101-118, maio/ago. 2017. 

 

MIRANDA, Roseli; SANTOS, Cibele Araújo Camargo Marques dos. Documentação jurídica: 

interfaces da leitura documentária, linguagem e análise de discurso no tratamento da 

informação. RDBCI: Rev. Digit. Bibliotecon. Cienc. Inf., Campinas, v. 16, n. 3, p. 299-316, 

set./dez. 2018. 

 

NOVELLINO, Maria Salet Ferreira. Instrumentos e metodologias de representação da 

informação. Inf. Inf., Londrina, v. 1, n. 2, p. 37-45, jul./dez. 1996. 

 

PALMA, Alice Maria Nassif. Leitura no pensamento de Paulo Freire. 1995. 36 f. 

Monografia (Bacharelado em Pedagogia) – Escola de Educação, Universidade do Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro, 1995. 

 

RAMOS, Flavia Brocchetto; LIMA, Itaise Moretti de; DE NEGRI, Andreia Silva. Literatura 

na alfabetização: desafios e acolhimentos. In: ANPED SUL, 10., 2014. Anais [...]. 

Florianópolis: UDESC, 2014. 

 

REDIGOLO, Franciele Marques; FUJITA, Mariângela Spotti Lopes. A leitura profissional do 

catalogador e seu papel como mediadora da informação. Inf. Inf., Londrina, v. 20, n. 3, p. 

356-376, set./dez. 2015. 

 

ROBREDO, Jaime. Ciência da Informação e Web Semântica: linhas convergentes ou linhas 

paralelas? In: ROBREDO, Jaime; BRÄSCHER, Marisa (org.). Passeios pelo bosque da 

informação: estudos sobre representação e organização da informação e do conhecimento. 

Brasília: IBICT, 2010. p. 12-47. 

 

SÁ; Alzira Tude de. Ler, indexar, representar: o poder que subjaz à ordem das escolhas. 

Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação e Biblioteconomia, João Pessoa, v.8, n.1, p. 

11-18. 2013. 

 

SABBAG, Deise; MORAES, João Batista Ernesto de. Contribuições do percurso gerativo de 

sentido para a leitura documentária de textos narrativos de ficção. In: GUIMARÃES, José 



 

37 

Augusto Chaves; DODEBEI, Vera (org.). Organização do conhecimento e diversidade 

cultural. Marília: ISKO-Brasil; FUNDEPE, 2015. p. 355-364. 

 

SILVA, Eliete Barbosa de Brito. Identidade e leitura: diferentes povos, diferentes mundos, 

múltiplas interpretações. In: SANTOS, Andréa Pereira dos et. al. (org.). Leitura, espaço e 

sujeito. Goiânia: FIC/FUNAPE/LABOTER, 2014. p. 287-301. 

 

STREHL, Letícia. O bibliotecário e a promoção da leitura no contexto social brasileiro. 

Rio Grande do Sul, 2007. Disponível em:  

https://chasqueweb.ufrgs.br/~elasticimetria/promocao_leitura.pdf. Acesso em: 05 fev. 2019.   

 



38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIXO TEMÁTICO 2 - LETRAMENTO E 

COMPORTAMENTO INFORMACIONAL 

  



 

39 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente artigo tem como finalidade identificar, na perspectiva dos professores e 

gestores do Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Saint-Clair de Mendonça 

localizada no munícipio de Abadia de Goiás, a importância da biblioteca na Educação Infantil 

para o crescimento intelectual da criança. Estabelece-se como objetivos específicos: 

identificar na percepção dos professores e gestores: a importância da biblioteca na formação 

de futuros leitores, críticos, reflexivos e conscientes de seu papel na sociedade; a importância 

e valorização do bibliotecário, como agente transformador na vida das crianças e como a 

biblioteca pode auxiliar a criança a desenvolver a capacidade de aprender a buscar e aplicar a 

informação de forma eficaz e eficiente. 

A Lei de Diretrizes básicas – LDB fala de como é importante a primeira etapa da 

educação básica para o desenvolvimento integral da criança e essa mesma lei defende que a 

linguagem utilizada para com as crianças também é de suma importância, assim como o 

ambiente em que ela vive, por isso a relevância do tema e da escola, uma das primeiras 

instituições que a criança se relaciona. 

Pensando nisso esse trabalho inicia-se falando do que vem a ser a biblioteca de acordo 

com os autores da área e chega-se a definição de que com o passar dos anos a biblioteca 

passou a ser um local explorado de diferentes maneiras, tornando assim, um ambiente 

propício à interação e aprendizado. Após discorrer sobre os vários pontos de vista dessa 

instituição que tanto contribui para o desenvolvimento das pessoas em geral, mas dando o 

foco nas crianças, fez-se necessário discutir um pouco sobre a educação infantil e como ela é 

vista por autores e leis. Nesta etapa da educação a linguagem utilizada com as crianças é 

primordial, através dos livros com ilustrações, atividades e desenhos, que são valiosos 

estimuladores do desejo de leitura. 
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Para então identificar, então, como professores e gestoras do CMEI Saint-Clair de 

Mendonça entendem a importância da leitura e da biblioteca no ambiente da educação 

infantil, aplicou-se um questionário semiaberto e percebeu-se que para a criança se sentir 

plena, tornando-a autônoma, crítica e reflexiva, o CMEI Saint-Clair de Mendonça necessita se 

adequar, para que de fato a criança consiga alcançar sua autonomia tanto física quanto 

intelectual. 

 

2 EDUCAÇÃO INFANTIL E A BIBLIOTECA  

Segundo a Lei de Diretrizes Básicas - LDB em seu artigo 29: A educação infantil, 

primeira etapa da educação básica tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança 

até seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da comunidade. 

Nesta etapa da educação a linguagem utilizada com as crianças é primordial, 

através dos livros com ilustrações, atividades e desenhos, que são valiosos estimuladores do 

desejo de leitura. Para Azevedo (1998) um livro ilustrado é composto por pelo menos três 

sistemas narrativos que se entrelaçam entre o texto propriamente dito; as ilustrações e o 

projeto gráfico do livro em si. 

Os professores são mediadores nessas práticas educativas, tanto como os 

bibliotecários, pois auxiliam e estimulam o hábito da leitura e importância dela no cotidiano 

das crianças, ao disponibilizar ou orientá-las com materiais de acordo com a preferência, faixa 

etária, dentre outras, a leitura torna-se mais agradável e prazerosa. Além de orientar, os 

mediadores precisam ser exemplo nesse quesito, valorizando do ato de ler e a importância 

desses para o futuro das crianças. Segundo Kleiman (2004, p. 32), a “forma que se dá o 

processo de leitura segue uma estrutura, em que vai desde o material escrito ao olhar”. 

A biblioteca também deve ser um local que contenha diferentes materiais, desde 

que os mesmos sejam adequados a faixa etária do público envolvido, e que possam ser 

utilizados para pesquisa de diversos assuntos, temas e gêneros, oportunizando o acesso a 

informações riquíssimas. Conforme nos coloca Abramovich (2006, p. 163) a biblioteca é uma 

descoberta de silencia, provocações onde é possível encontrar algo saboroso ou novidadeiro, 

além de incluir possibilidades não encontráveis em casa, mas, sobretudo, “a biblioteca é um 

local de possibilidade de encontrar toda espécie de livros que proporcionam encantamento, 

ludicidade, prazer e descobertas”. 

Aos educadores cabem à tarefa de proporcionar às crianças as possibilidades de 

interação com os livros, por meio de leituras, encenações, recortes e pesquisas, tornando esses 
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momentos prazerosos e significativos, desafiando-os de maneira lúdica, despertando neles o 

gosto e o hábito de ler. Além de criar oportunidades de leitura é necessário que o mesmo 

também a faça, servindo como exemplo para seus alunos, trazendo até eles e relatando trechos 

de obras que já se apropriou e que gostou, criando expectativa e a curiosidade em cada 

criança. Frantz (1998, p. 50) argumenta que: “O professor não apenas sugere, mas também 

estimula seu aluno através dos mais diversos recursos ou técnicas. Muito importante é que ele 

mesmo dê seu testemunho de leitor, relatando aos alunos as suas experiências de leitura”. 

Diante das grandes complexidades no desenvolvimento da leitura em si, 

estratégias de incentivo precisam ser adotadas urgentemente pelos órgãos competentes, 

instancias federais, municipais, dentre outros, para evolução no que diz respeito à 

aprendizagem das crianças, através de investimentos na área da educação e valorização desses 

profissionais da área da educação, ou seja, os docentes, tornando-os motivados. 

  

3 METODOLOGIA E ANÁLISE DE DADOS 

Esta pesquisa trata-se de uma pesquisa qualitativa exploratória, caracterizada 

como estudo de caso. Os dados para responder à questão posta para a realização da presente 

pesquisa foram coletados no mês de maio de 2018 via questionário semiaberto (sendo ele 

composto por questões com alternativas, ou seja, opções para marcar e questões subjetivas, 

onde o entrevistado possa se expressar livremente expondo sua opinião através do texto 

escrito), abrangendo o grupo de professores e gestores do Centro Municipal de Educação 

Infantil CMEI Saint-Clair de Mendonça, totalizando 10 entrevistados, sendo eles 8 

professores, 1 coordenadora, 1 diretora, com intuito de conhecer sobre a importância da 

biblioteca para o crescimento integral da criança, através da utilização de algumas fontes 

bibliográficas com suporte para tal. 

As perguntas propostas neste questionário referem-se às práticas educativas; o 

papel do professor da Educação Infantil quanto a sua mediação e intervenção nos momentos 

de leituras; a importância do espaço físico para a prática da leitura, o acervo literário de 

acordo com a faixa etária das crianças, dentre outros, a fim de despertar maior interesse por 

parte destes profissionais, tornando-os conscientes de sua importância nesse processo de 

construção de saberes. Conforme: Lakatos e Marconi Mattos, Rossetto Jr. e Blecher (2004, p. 

32) apud Lakatos e Marconi (2011, p. 86),“a interpretação é o momento de expor o 

verdadeiro significado do material apresentado, fazendo relações com os objetivos propostos 

e o tema da pesquisa”. 
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As entrevistadas foram todos do sexo feminino, todas possuem formação superior 

em Pedagogia, três delas com especialização em diferentes áreas do conhecimento. Pela 

pesquisa nota-se que 100% delas tem consciência da importância da leitura para a vida das 

crianças e para seu desenvolvimento. Com relação à frequência na realização da leitura para 

as crianças todas demonstraram através das respostas obtidas que a realização desses 

momentos é de grande valia para o crescimento individual e coletivo do grupo, enriquecendo 

seu vocabulário. E outra questão importante de destacar é que na pergunta referente a 

importância do espaço físico da biblioteca em si a maioria delas tem consciência da 

importância desse espaço para a aprendizagem e desenvolvimento das crianças, tornando-os 

adeptos desse costume, gerando assim um hábito cotidiano em suas vidas 

 

4 CONCLUSÃO 

De acordo com o trabalho desenvolvido pode-se afirmar que o espaço físico 

(biblioteca), desde que seja adequado ao público alvo a ser atendido, tem como objetivo 

primordial a formação intelectual do individuo principalmente na Educação Infantil, ou seja, 

na fase das descobertas, da curiosidade, da imitação, dentre outras. Sua função é 

importantíssima na formação do ser humano, sendo ela um ambiente essencial nesse processo 

educacional das crianças, pois é nessa faixa etária de 0 a 3 anos de idade, onde ocorre a 

formação inicial da mesma, ou seja, o primeiro contato com o “mundo externo”. Elas saíram 

do seio de seus familiares com suas bagagens e costumes, em busca de novos saberes. 

A biblioteca infantil em si tem como objetivos principais, dentre outros, inserir a 

criança num mundo letrado, de fantasias e viagens, despertando o gosto pela leitura, à 

criatividade e imaginação, o raciocínio lógico, proporcionando e ampliando seus 

conhecimentos de mundo, internalizando conceitos com relação à visão do mundo, 

desenvolver valores, e também conhecê-los melhor. Tais objetivos são de grande importância, 

pois é nos primeiros anos de vida da criança que se deve ensinar e estimular hábitos saudáveis 

não só para o crescimento físico, psicomotor, como também para o intelectual, orientando-as 

com relação ao uso e a utilidade da biblioteca. Despertando nelas o prazer em manusear 

livros, ensinando-lhes a tirar o máximo de proveito em cada momento de leitura e interação. 

Por mais que as educadoras do Cmei Saint-Clair de Mendonça realizam 

momentos diversificados e organizados para a realização da prática da leitura, observa-se que 

sem o espaço físico adequado, esse trabalho fica restrito, podendo assim, prejudicar o 

crescimento e o fortalecimento de vínculos das crianças com relação a sua formação integral 

através da leitura, pois com a biblioteca infantil bem equipada e adequada a comunidade 
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escolar, elas iriam criar oportunidades riquíssimas para discussões, troca de ideias, ou seja, 

proporcionaria ocasiões nas quais as crianças, além de desfrutar de recursos que talvez não 

encontre em outro lugar, possam ler, falar, ouvir, desenvolvendo e ampliando assim seu 

vocabulário e espírito crítico, não que elas não consigam obter êxito nesse processo, mas o 

teriam com maior e melhor aproveitamento. 

Sabe-se que o espaço físico adequado ao público infantil precisa ser lúdico, 

dinâmico, alegre, brincável, explorável, transformável e acessível para todos, desde a sala de 

aula até mesmo os outros espaços, tornando assim, agradável e prazeroso o aprendizado. 

Sendo assim, com a biblioteca infantil não deve ser diferente, precisa ser um ambiente 

pensado e repensado, analisando o espaço, planejando e montando-o especialmente para 

torná-lo motivador e interessante, a fim de que esse primeiro contato com o ambiente e com 

os livros seja o mais agradável e natural possível, alcançando dessa forma um de seus 

objetivos que consiste na importância da biblioteca na Educação Infantil, fazendo com que a 

criança se torne um usuário frequente, assíduo e comprometido com seu crescimento 

intelectual. 

Verifica-se pela pesquisa que convém ao Centro Municipal de Educação Infantil 

Saint-Clair de Mendonça investir na implantação de uma Biblioteca Infantil na instituição de 

ensino, visto que, pela participação da autora no Cmei, existe o espaço físico adequado para 

tal, fato este que já facilitaria essa implantação. Se apresentarmos esse projeto a Secretaria 

Municipal de Educação, poderíamos contar com a sua parceria nessa construção, em prol da 

melhoria da qualidade do ensino oferecido pela instituição, partindo do interesse do grupo 

gestor, ao demonstrar disposição, interesse e força de vontade para que esta construção de fato 

aconteça. Tornando assim, nossa instituição melhor adequada para atender nossa comunidade, 

com relação a tornarem adeptos de tais costumes e hábitos de leitores, tornando-os assíduos 

nesse ambiente, pois seriam motivador e facilitador nesse processo de aquisição da 

aprendizagem. 

De acordo com o questionário aplicado percebe-se que as professoras não iriam 

apresentar resistência quanto ao uso desse ambiente, pelo contrário, teriam motivação a mais 

para inserir a leitura em seus planejamentos diários, através desse ambiente educativo, 

tornando-o essencial no processo-ensino-aprendizagem na formação da criança. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como finalidade esclarecer na perspectiva da comunidade 

escolar: Escola Municipal José Felício Sobrinho localizada no munícipio de Trindade, sendo 

eles professores regentes e apoios, gestora e secretária geral, qual a importância da biblioteca 

nas series iniciais, tendo como objetivo geral: Compreender a percepção dos professores sobre 

o papel da biblioteca escolar no ensino fundamental fase I da rede pública municipal de 

Trindade, identificar a importância da biblioteca no ensino fundamental para o crescimento 

intelectual do aluno, partindo dos objetivos específicos, os quais se seguem: Identificar a 

percepção dos professores sobre os usos da biblioteca escolar; identificar o papel da biblioteca 

escolar na prática pedagógica de professores de ensino fundamental de uma escola pública 

municipal de Trindade; compreender como a biblioteca escolar pode ser um espaço de 

aprendizado de leitura e escrita de suma importância na primeira fase do ensino fundamental. 

Entende-se que por meio da biblioteca pode-se incentivar a formação de futuros 

leitores, críticos, reflexivos e conscientes de seu papel na sociedade, a importância e 

valorização do ambiente bibliotecário, como agente transformador na vida dos alunos, como a 

biblioteca pode auxiliar a criança afim de que desenvolvam a capacidade de aprender a buscar 

e aplicar a informação de forma eficaz e eficiente, quais ações relacionadas à pesquisa e o 

contato com os livros podem ser desenvolvidas na biblioteca escolar. 

De acordo com a realidade da Escola Municipal José Felício Sobrinho, que 

necessita se adequar ao sistema da informação, estando ele em fase de adaptação para 

promover estas informações adequadas à faixa etária das crianças, por meio dos elementos, 

tais como: biblioteca disponível para os alunos, sala de informática, sala de vídeo, dentre 

outros recursos que se fazem necessário para que de fato aconteça o letramento informacional 
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no ensino fundamental primeira fase, sendo este um processo essencial na formação plena do 

indivíduo tornando-o autônomo, critico, reflexivo e consciente de seus direitos e deveres, 

saindo assim do estado de dominação. 

Percebe-se que para um futuro promissor o aluno necessita de auxílio, estímulos, 

motivação, dentre outros, através de um ambiente propício, aconchegante, facilitador e 

motivador (biblioteca), os alunos irão sentir-se seguros e acolhidas nesse espaço de busca pela 

informação e conhecimento favorecendo e ampliando o aprendizado, tendo contato com os 

livros e a leitura em si, eles terão seu vocabulário ampliado e serão conduzidas a hábitos e 

costumes de grande valia para seu crescimento, e consequentemente uma formação integral 

melhor condicionada, enriquecendo suas experiências tanto no desenvolvimento pessoal 

quanto no profissional, sendo assim a Biblioteca Escolar tem um papel fundamental e 

essencial nesse processo, pois através das experiências e vivências os alunos será capaz de 

produzir com melhor qualidade. 

 

2 LETRAMENTO INFORMACIONAL 

Para Gasque (2012, p. 28), o Letramento Informacional refere-se ao processo de 

desenvolvimento de “competências para localizar, selecionar, acessar, organizar, usar 

informação e gerar conhecimento, visando à tomada de decisão e à resolução de problemas”. 

Essas competências são necessárias, principalmente no contexto atual, pelas inúmeras 

possibilidades de aprendizado, pelas quais as pessoas passaram a ter acesso. O papel de 

ensinar não está mais restrito aos ambientes formais de aprendizagem como escolas e 

universidades, o que demonstra a importância crescente do letramento informacional na busca 

pela autonomia do aprendizado. 

Percebe-se que a autora propõe uma nova maneira de organizar-se no espaço 

(escola) para que de fato aconteça o Letramento Informacional nos ambientes escolares e nos 

diversos ambientes que nos proporciona o conhecimento e apropriação dos conteúdos de 

forma sistêmica. 

Takahashi (2000, p. 45) aponta que educar na sociedade da informação significa 

mais do que treinar pessoas para o uso das tecnologias de informação e comunicação. Trata-se 

de investir na criação de competências suficientemente amplas que permite atuação efetiva no 

protagonismo, na produção de bens e serviços, nas tomadas de decisões fundamentadas no 

conhecimento. O foco centra-se no “aprender a aprender”, de modo que os cidadãos sejam 

capazes de lidar eficaz e efetivamente com o conhecimento na contínua e acelerada 

transformação da base tecnológica. 
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Gasque (2008) afirma que a implementação de processos e atividades que 

privilegiem o uso do pensamento reflexivo, de maneira contínua, possui grande potencial para 

promover educação transformadora. Isso porque a abordagem reflexiva considera a 

experiência dos aprendizes, dos professores e da própria comunidade, o que leva a uma 

educação emancipatória, autônoma, responsável e ética. Desta forma, a escola não seria a 

preparação para a vida, mas a própria vida, como defende Dewey (1979), a partir do que ele 

intitulou de pedagogia de projetos. 

Sabe-se que as atividades propostas em sala de aula têm que ser de acordo com a 

realidade e experiências dos alunos e professoras e elaboradas para desenvolver o pensamento 

reflexivo e transformador tornando, assim, em uma educação emancipatória e autônoma. 

Desta forma os alunos estarão mais preparados para receber as informações e transformá-las 

em conhecimento. 

Gasque (2008) argumenta que o pensamento reflexivo de Dewey é um 

potencializador do Letramento Informacional. O movimento maker surge como estratégia 

alternativa para o desenvolvimento do pensamento reflexivo. Nesse movimento, o papel do 

professor consiste em ensinar o aprendiz a buscar as informações, avaliá-las e usá-las para 

tomar decisões. Segundo esse movimento o professor tem uma missão de elaborar e 

implementar atividades e estratégias para que seu alunado seja capaz de aprender buscar as 

informações, avaliá-las e usá-las para tomar decisões. Sendo assim tornando um ser reflexivo, 

crítico, autônomo e transformador de sua realidade.  

 

2.1 O ESPAÇO DE MEDIAÇÃO DE LEITURA E A BIBLIOTECA ESCOLAR 

De acordo com Hillesheim e Fachin (2003-2004), a biblioteca escolar é uma fonte 

de informação riquíssima para o processo de ensino-aprendizagem da criança e adolescente. 

Percebe-se que, as autoras colocam como um lugar onde a informação encontra-se 

armazenada em diferentes tipos de suportes e formas de acesso. Por isso, a biblioteca pode ser 

vista como um espaço de troca de conhecimento, de busca por informações, de pesquisa, de 

debates, de lazer, etc. 

A biblioteca é um espaço que transcende os conhecimentos gerados no mundo e a 

comunidade de professores e alunos. Côrte e Bandeira (2011, p. 8) descrevem a biblioteca 

escolar “como um espaço de estudo e construção do conhecimento, que coopera com a 

dinâmica da escola, desperta o interesse intelectual, favorece o enriquecimento cultural e 

incentiva o hábito pela leitura”. 
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Tendo como objetivo principal é incentivar, disseminar o gosto pela leitura e 

orientar os alunos de modo que esses aprendam a manusear e utilizar informação em suas 

vidas. Considera-se que é por meio da organização do espaço da biblioteca que se poderá 

influenciar os alunos a frequentar este ambiente, mas além dessa organização é preciso que 

outros fatores estejam presente, tais como: estrutura organizacional; propostas pedagógicas; 

professores; administradores e estudantes entre outros que fazem parte do cotidiano da 

biblioteca. De acordo com alguns estudos, como o de Pinheiro (2017), faz-se necessário para 

um bom funcionamento da biblioteca além da “cultura escolar” que compõe o contexto 

escolar, um ambiente acolhedor e de fácil acesso aos livros e informações. 

Por meio da alfabetização da criança e, também, durante toda a sua vida escolar, é 

necessário favorecer o contato direto com vários tipos de materiais bibliográficos, tais como 

livros, gibis, literaturas, jornais e revistas. Essa é uma estratégia muito importante, pois fica 

mais fácil de despertar a curiosidade para a leitura e a escrita. 

Alguns estudos, como o de Krug (2015) falam sobre como as atividades de 

incentivo à leitura desenvolvem no leitor o gosto pela leitura e pelo livro, motivando-o a 

conhecer os diversos tipos de textos e escritas, buscando conhecer os diversos tipos de 

literatura. E a leitura, seja ela literária ou não, traz benefícios no desenvolvimento cognitivo 

do indivíduo. 

Ainda conforme os estudos de Krug (2015) para promover o incentivo da leitura, 

os apoios e professores, precisam reconhecer qual é o interesse de leitura dos alunos, quais 

são os fatores que influenciam nesses interesses e outros aspectos para compreender o que 

melhor pode promover essa ação. Reforçando tais colocações, na visão de Baldi (2009, p. 8) 

 

É preciso alimentar a imaginação de nossos alunos, compartilhar leituras 

com eles e oferecer-lhes experiências de fricção para que descubram os 

encantos da literatura como uma forma de arte que possibilita conhecerem 

melhor a si mesmos, o mundo e aos que os cercam, para que se tornem 

pessoas mais sensíveis, mais críticas, mais criativas. 

 

Nota-se que a família também é de grande importância nesse processo, uma vez 

que é a responsável por passar os primeiros valores e costumes para a criança, mas nem 

sempre é o que ocorre. Vale lembrar o que diz a Lei nº 9.392 de 20 dezembro de 1996 – LDB 

(Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), a respeito dos processos formativos que se 

desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino 

e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 
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culturais (Caput, artigo 1º, LDB ou Lei 9.394/96). Segundo o art. 1º em dois parágrafos, a 

educação escolar, desenvolve, predominantemente, por meio do ensino, em instituições 

próprias (§ 1º); [...] deverá vincular-se ao mundo do trabalho e a prática social (§ 2º). 

Depreende-se a partir desse artigo 1º que a família é a primeira instituição responsável pela 

educação da criança, muito antes da escola ou do Estado. 

Também em Moro e Estabel (2012, p. 60) defendem que “pais, professores e 

bibliotecários devem ser partícipes nas ações de leitura, que deveriam se iniciar na família e 

se implementar na escola e na biblioteca”. Sendo assim, essa parceria deve acontecer de 

“fora” para “dentro” da escola exemplo disso é a motivação que a criança recebe em seu seio 

materno se essa criança é incentivada e motivada pela família a desenvolver o gosto e o hábito 

pela leitura ela terá certa facilidade em desenvolver cognitivo tornando-o crítico e reflexivo 

sobre a realidade que os envolvem. 

O presente trabalho foi desenvolvido por meio de pesquisa de grupo focal, houve 

conscientização com a comunidade escolar (professores e gestores) sobre a importância da 

biblioteca para o crescimento integral da criança, através das fontes bibliográficas 

pesquisadas. Partindo da realidade cultural da comunidade ao qual estão os alunos estão 

inseridos e dos conhecimentos prévios que essa comunidade tem a respeito do ambiente 

bibliotecário, mostraremos como o conjunto de seus fatores é essencial para transformação e 

desalienação da sociedade. Através de questionários poderemos perceber o quanto eles dão 

importância à leitura na vida dos alunos. Partindo deste questionário fechado e aberto iremos 

traçar nossa estratégia de trabalho, tendo como forma de abordagem a metodologia quanti-

qualitativa, com os objetivos de explorar, descrever e explicar os recursos e os procedimentos 

a serem explorados no processo de ensino-aprendizado por meio de documentos e 

experimentos.  

Iniciou-se a pesquisa referente aos conceitos que os (professores e gestores) da 

comunidade Escolar Municipal José Felício Sobrinho tem sobre esse assunto (biblioteca 

escolar e sua importância na vida deles), através da coleta de dados (questionário). Nosso 

público-alvo foram os professores e gestor da Escola Municipal José Felício Sobrinho, que 

conta atualmente com dez profissionais pedagogos, uma coordenadora, uma secretária geral e 

uma diretora, todos com cargo efetivo no período matutino. 

 

3 CONCLUSÃO 

As perguntas propostas neste questionário referem-se às práticas educativas; o 

papel do professor no ensino fundamental fase I, quanto a sua mediação e intervenção nos 
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momentos de leituras; a importância do espaço físico para a prática da leitura, o acervo 

literário de acordo com a faixa etária das crianças, dentre outros, a fim de despertar maior 

interesse por parte destes profissionais, tornando-os conscientes de sua importância nesse 

processo de construção de saberes. 

Por meio do artigo desenvolvido podemos afirmar, que o espaço físico 

(biblioteca), desde que seja adequado, tem uma função importante na formação do ser 

humano, sendo ele um ambiente essencial nesse processo educacional das crianças, onde se dá 

a formação inicial da mesma, ou seja, o primeiro contato com o “mundo externo”.  

Os dados obtidos foram analisados, comparados e especificados conforme a 

análise de conteúdo. Sendo composto por três fases, a primeira a pré-análise que se trata em 

organizar a coleta. A segunda, exploração do material, que se aplicará o mesmo aos 

indivíduos. Por último, o tratamento dos resultados obtidos e interpretação e os dados 

coletados serão reconhecidos e validados. 

A partir dos resultados obtidos nos questionários aplicados as dez pedagogas da 

rede municipal de Trindade, mais precisamente na Escola Municipal José Felício Sobrinho, 

buscou-se comprovar a realidade as quais elas estão inseridas e relacioná-las com o objetivo 

proposto nesta pesquisa. 

Percebe-se que nessa área educacional há uma predominância do gênero feminino, 

as professoras aqui entrevistadas são todas com formação superior em pedagogia. Elas 

também possuem cursos de especialização em diversas áreas do conhecimento. Por meio da 

aplicação do questionário e análise das respostas pode-se afirmar que o espaço físico 

(biblioteca), desde que seja adequado, tem uma função importante na formação do ser 

humano, sendo ele um ambiente essencial nesse processo educacional das crianças, e que se 

dá a formação inicial da mesma, ou seja, o primeiro contato com o “mundo externo”. Elas 

saíram do seio de seus familiares com suas bagagens e costumes, em busca de novos saberes. 

Após a pesquisa realizada com as professoras e pelas as respostas dos 

questionários, percebe-se que elas iriam colaborar com uso do ambiente para motivar e inserir 

a leitura em seus planejamentos diários, e por meio desse ambiente educativo o qual tem a 

função primordial no processo de formação do aluno. 

Sendo assim, sabe-se que seria viável a construção de um espaço físico e 

adequado para atender as necessidades da comunidade escolar. Tendo em vista que esse 

espaço seria propício para desenvolver a prática de leitura e escrita. Promovendo assim o 

Letramento Informal tornando-o um ser crítico e reflexivo da realidade a qual está inserido. 

 



 

51 

REFERÊNCIAS 

 

BALDI, Elizabeth. Leitura nas séries iniciais: uma proposta para formação de leitores de 

literatura. Porto Alegre: Projeto, 2009.160 p. 

 

BRASIL. LDB. Lei 9394/96. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Disponível 

em: www.mec.gov.br. Acesso em: 20 jun. 2015. 

 

CAMPELLO, Bernadete Santos et al. A Biblioteca escolar: temas para uma prática 

pedagógica. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2003. 60 p. 

 

CÔRTE, Adelaide Ramos e; BANDEIRA, Suelena Pinto. Biblioteca escolar. Brasília, DF: 

Briquet de Lemos, 2011. Cap.1 e 8. 

 

DEWEY, John. Como pensamos: como se relaciona o pensamento reflexivo com o processo 

educativo, uma reexposição. 4. ed. São Paulo: Nacional, 1979.  

 

HILLESHEIM, Araci Isaltina de Andrade; FACHIN, Gleisy Regina Bories. Biblioteca 

escolar e a leitura. Rev. ACB: Biblioteconomia em Santa Catarina. Florianópolis: ACB, 

v. 8/9, p.35-45, 2003/2004. 

 

GASQUE, K. C. G. D. O pensamento reflexivo na busca e no uso da informação na 

comunicação científica. 2008. Tese (Doutorado em Ciência da Informação)–Departamento 

de Ciência da Informação, Faculdade de Estudos Sociais Aplicados, Universidade de Brasília, 

Brasília, 2008. Disponível em: https://core.ac.uk/download/pdf/33529610.pdf. Acesso em: 20 

mar. 2019.  

 

GASQUE, Kelley Cristine Gonçalves Dias. Pesquisa, reflexão e aprendizagem. Brasília: 

FCI/UNB, 2012. 

 

KRUG, Flavia Santana. A importância da leitura na formação do leitor. Revista de educação 

do Ideau, v. 10, n. 22, jul./dez. 2015. Disponível em: 

https://www.ideau.com.br/getulio/restrito/upload/revistasartigos/277_1.pdf. Acesso em: 20 

mar. 2019. 

 

MORO, Eliane L. da Silva; ESTABEL, Lizandra Brasil. Mediadores de leitura na família, 

na escola, na biblioteca, na bibliodiversidade. In: Neves, Iara C. B.; Moro, Eliane L. da 

Silva; Estabel, Lizandra Brasil (org.). Mediadores de leitura na bibliodiversidade. Porto 

Alegre: Evangraf/SEAD/UFRGS, 2012. 

 

PINHEIRO, Mariza Inês da Silva. Biblioteca escolar na visão das crianças do ensino 

fundamental. Revista ACB, v. 22, n. 1, p. 31-37, dez./mar., 2017. Disponível em: 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6483173.pdf. Acesso em: 20 mar. 2019. 

 

SILVA NETO, C. E. Competências em informação para inclusão digital: os professores 

da educação básica na sociedade em rede. 2014. Dissertação (Mestrado em Ciência da 

Informação)-Programa de Pós-graduação em Ciência da Informação, Universidade Federal 

da Paraíba, João Pessoa, 2014. 

 

TAKAHASHI, T. Sociedade da informação: livro verde. Brasília: Ministério da Ciência e 



 

52 

Tecnologia, 2000.  

  



 

53 

 

DESAFIOS DO PROFISSIONAL DA INFORMAÇÃO: COMBATE À 

DISSEMINAÇÃO DE FAKE NEWS NO FACEBOOK 

 

EIXO TEMÁTICO 2 - LETRAMENTO E COMPORTAMENTO INFORMACIONAL 
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1 

 

1 INTRODUÇÃO 

O grande acúmulo de conhecimentos, o desenvolvimento das tecnologias e os 

meios de comunicação resultaram na denominada era da informação. Jamil e Neves (2000) 

afirmam que as mudanças e avanços tecnológicos, assim como suas ferramentas, capacitações 

e equipamentos, facilitaram a melhoria dos padrões de vida humana; da mesma forma o 

acesso a informação, vem se tornado cada vez mais facilitado à sociedade e a informação tem 

se tornado um dos mais relevantes recursos dentro das organizações. Neste sentido, é 

perceptível o avanço e benefícios da tecnologia e informação para o cotidiano do indivíduo. 

Com a grande quantidade de acesso a informação e compartilhamento massivo de 

notícia e conhecimento, surgem preocupações com a qualidade e credibilidade da informação 

produzida e do conhecimento adquirido. Neste sentido Terra e Sá (2012) destacam que a 

disponibilização avassaladora de informação na internet e a facilidade de acesso acarretaram 

mudanças nas metodologias e nos critérios da credibilidade da informação. 

Contudo, torna-se difícil o controle e a credibilidade da informação produzida. 

Sem estes critérios e metodologias na produção e disseminação da informação, surgem as 

denominadas fake news. As notícias falsas denominadas fake news, interferem na produção 

do conhecimento e este fato além de desestabilizar a fidelidade e veracidade das informações, 

torna-se motivador de opiniões e conceitos baseados em informações falsas (OLIVEIRA, 

2018). 

O presente texto, o qual faz parte de um projeto de pesquisa em andamento no 

mestrado, tende a problematizar: Quais os desafios enfrentados por profissionais da 

informação para combater a disseminação massiva de fake news na rede social do 

facebook? E justifica-se no campo de estudo do eixo de mídia e cultura, compreendendo os 

desafios dos profissionais da informação para o combate às denominadas fake news e como 

este profissional se resguarda através da rede social do facebook. Pretende-se verificar através 

do uso de questionário e entrevista, se o profissional da informação está verdadeiramente 
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atento às fontes compartilhadas através do facebook. Justifica-se também o interesse do 

pesquisador na abordagem do assunto através do ângulo profissional e sem o intuito de 

esgotar investigações, mas favorecer o desenvolvimento de habilidades e de competências 

informacionais, para facilitar na redução de disseminação de fake news. 

Esta pesquisa tem como objetivo geral, levantar os desafios e as sugestões para o 

profissional da informação no combate à fake news no facebook. A fim de alcançar o objetivo 

geral, pretende-se realizar os seguintes objetivos específicos: a) Contextualizar a interferência 

das fake news, disseminadas através do facebook, para o profissional da informação; b) 

Identificar na literatura, competências e habilidades do profissional da informação que 

favoreçam a disseminação da informação de qualidade; c) Avaliar quais fontes de informação 

se destacam em menor credibilidade e maior propagação de notícias falsas no facebook; d) 

Verificar se o profissional da informação busca fontes de compartilhamento para o Facebook 

com credibilidade informacional; e) Analisar o comportamento dos profissionais de 

informação na rede social do facebook frente os desafios para o combate das fake news. 

A caracterização metodológica deste projeto norteia-se especificamente na 

proposta de Gil (2017), determinando-se quanto à finalidade deste estudo como pesquisa 

aplicada, tendo em vista que, esta característica metodológica abrange a pesquisa e a 

aquisição de conhecimentos com intuito de aplicação específica, pois visa abordar 

especificamente os profissionais que são formados e/ou atuam na área da informação, 

limitando-se ao acesso e compartilhamento de notícias na rede social do facebook. Quanto aos 

propósitos da pesquisa, utiliza-se do modelo de pesquisa exploratórias a fim de identificar 

através de coleta de dados, levantamento bibliográfico e análise de disseminação massiva de 

notícias falsas e entrevista com profissionais da informação.  

Por fim, a presente pesquisa busca identificar os desafios dos profissionais da 

informação no intuito de colaborar com o combate às notícias faltas, ressaltando as 

habilidades e competências informacionais necessárias para qualificação e avaliação das 

fontes por estes profissionais na era da informação. 

 

2 COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DO PROFISSIONAL DA INFORMAÇÃO 

Entende-se que os profissionais da informação sejam bibliotecários, professores 

especialistas em letramento informacional, jornalistas e demais profissionais que tenham 

como fator norteador o conceito, tratamento, ensino e pesquisa da informação, propondo 

reflexões de como fazer, buscar e tornar acessível à informação para o usuário.  
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O termo competência começou a ser difundido na década de 70, sendo 

relacionado diretamente com o campo organizacional, este termo discrimina a capacidade de 

um indivíduo de realizar atividades com eficiência (ZABALA; ARNAI, 2010). A 

competência informacional, no entanto, refere-se à capacidade do indivíduo em desenvolver 

técnicas que favoreçam a pesquisa de credibilidade, conseguindo avaliar e transformar a 

informação em conhecimento. A Declaração de Alexandria sobre competência informacional 

da INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND 

INSTITUTIONS (2005) revela que a competência informacional é um processo construído no 

decorrer da vida e que forma os indivíduos aptos em buscar e utilizar a informação em todos 

os aspectos de sua vida. Campello (2003) afirma que a competência informacional favorece o 

aprendizado para a vida, prepara o profissional da informação para atingir as metas, alcançar 

oportunidades e superar os obstáculos no desenvolvimento de novas tecnologias e da 

sociedade. 

O documento da American Association Of School Librarians e da Association For 

Educational Communications And Technology, intitulado Information Power (1998 apud 

Campelo 2003, p.32), retrata as habilidades informacionais necessárias ao profissional da 

informação de acordo com a ALA, estas habilidades são centradas em três eixos, sendo estas: 

“1) competência para lidar com informação; 2) informação para aprendizagem independente; 

3) informação para responsabilidade social” (CAMPELLO 2003, p.32). Neste sentido 

entende-se que o papel do profissional bibliotecário é capacitar-se de acordo com a ética 

informacional e consequentemente tornar o seu usuário apto também a desenvolver estas 

habilidades.  

Por fim, vale ressaltar que as competências e habilidades do profissional da 

informação requerem além de formação acadêmica, uma visão de mundo, encargos adquiridos 

pelas experiências em sociedade e pelo do uso e necessidade da informação, reiterando o 

indivíduo como ser cultural, social e repleto de valores e crenças. 

 

2.1 A INFORMAÇÃO E A ERA DAS FAKE NEWS 

As notícias tendenciosas, também denominadas de notícias falsas, pós-verdades e 

fake news, vão surgindo em meio ao acúmulo de informações e notícias e sendo propagada 

pela mídia e pelo facebook, muitas vezes através de construção ideológica e/ou emocional do 

indivíduo, suprindo interesses próprios ou denegrindo a imagem do outro. A expressão de 

pós-verdade de acordo com o Dicionário Priberam 2017 apud Corrêa e Custódio (2018) são 

os eventos de opinião pública em que ignoram fatos verídicos, pautando suas convicções em 
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apelos emocionais, ideais e crenças, construindo conceitos e ideologias. Corrêa e Custódio 

(2018) complementam que após o dicionário Oxford aderir à palavra pós-verdade em seu 

vocabulário, cresce uma preocupação dos profissionais da informação com o uso crítico da 

informação. 

No entanto, o termo fake news ganhou popularidade no período eleitoral de 2016 

nos EUA e de acordo com Paula, Silva e Blanco (2018), os presidenciáveis, com o apoio de 

sites, eleitores e redes sociais, impulsionaram rumores e notícias falsas para prejudicar o 

eleitorado do opositor. Após o período de eleições americanas, as fake news popularizaram-se 

cada vez mais, ganhando até destaque nacional durante as eleições brasileiras de 2018. 

Jornais, revistas, programas de TV e principalmente as redes sociais, destacando o facebook. 

Corrêa e Custódio (2018) afirmam que as fake news ocupam-se diariamente do facebook e 

acabam por influenciar milhares de indivíduos por acesso a conteúdos fáceis de digerir, outras 

vezes de forma colorida que acabam sendo compartilhados massivamente sem a checagem de 

fatos ou fontes. 

A rede social do facebook foi uma das mais afetadas pela disseminação de 

notícias falsas, assim como o aplicativo Whatsapp; Contudo, algumas destas redes sociais 

buscaram alternativas e mecanismos para reduzir a propagação de notícias falsas. A princípio, 

de acordo com o jornalista Valente (2018) em artigo publicado para a Agência Brasil, afirma 

que o facebook foi acusado de auxiliar na propagação de fake news durante as eleições 

presidenciáveis dos EUA, porém, a rede social online se defendeu das acusações e anunciou 

uma série de mecanismos para diminuir a circulação destas notícias, assim como a 

contratação de agências, como a Lupa e outras que verificam a veracidade das publicações, 

sendo que estas medidas foram testadas inicialmente nos EUA. 

A agência Lupa contratada pelo facebook para diminuir as publicações falsas, 

realiza a seleção das publicações duvidosas automaticamente ou através da denúncia de 

internautas.  Os critérios de avaliação utilizados pela agência, classificam as publicações 

selecionadas de 1 à 7, sendo de acordo com Valente (2018, p. 1) : “(1) verdadeiro; (2) 

verdadeiro, mas.., quando o leitor merece mais explicações; (3) ainda é cedo pra dizer, quando 

a informação ainda não é verdadeira; (4) exagerado; (5) contraditório; (6) insustentável; e (7) 

falso”. A partir desta análise a rede social online realiza a checagem da notícia e notifica o 

responsável do compartilhamento. 

Outra medida importante tomada pelo facebook, de acordo com Valente (2018) 

foi o combate de perfis fake, que consequentemente são os responsáveis de criar e disseminar 
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tais notícias falsas, segundo o jornalista Valente (2018) foram derrubadas pelo facebook, mais 

de 6 milhões de contas falsas por dia no ano de 2018. 

As fontes de informação vão se desenvolvendo e sendo aperfeiçoadas de acordo 

com o avanço dos seus suportes e da internet. Em meio digital, por exemplo, as principais 

fontes são identificadas por Paula, Silva e Blanco (2018, p, 98) como: “os blogs, os motores 

de busca, fóruns de discussão, redes sociais, websites, portais de conteúdos e agregadores de 

links e plataformas de compartilhamento de vídeos.” Estas fontes citadas por Paula, Silva e 

Blanco (2018) possuem uma arquitetura informacional que facilitam o acesso de credibilidade 

a informação. 

De acordo com Tomaél et al (2000) o reconhecimento de uma fonte confiável 

depende especificamente da seleção de três fatores: o primeiro é definido como: critérios de 

conteúdo, ou seja, o indivíduo deve se atentar para a precisão e reputação da notícia veiculada 

e do produtor da notícia, assim como desconfiar de notícias sensacionalistas e inusitadas. O 

segundo critério de credibilidade da fonte para Tomaél et al (2000) é a forma do site e seus 

recursos, verificar coerência na apresentação do site e sua proposta de abordagem da notícia. 

Por fim o critério do processo, que reitera os critérios anteriores, tendo do indivíduo um 

panorama geral da notícia e o site veiculados, assim como coerências e discordâncias na 

apresentação da informação. Contudo, cabe ao bibliotecário investigar as fontes seguindo do 

panorama geral de critérios e utilizar das habilidades informacionais para a avaliação de 

credibilidade da notícia. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do exposto infere-se que o combate a fake news ou notícias falsas perpassa 

um dos maiores desafios do profissional da informação nestes últimos anos. Selecionar e 

avaliar minuciosamente cada fonte de informação torna-se cada vez mais inviável, devido ao 

acúmulo e produção em massa de informações na sociedade e principalmente em meio digital. 

Portanto surgem mecanismos de avaliação que facilitam este processo, ainda assim é 

necessário um olhar atento e crítico deste profissional especialista em informação, avaliando 

as fontes e a credibilidade da notícia, sendo exemplo para seu usuário da informação que 

necessita ser competente na busca e seleção da informação, colocando em prática o 

letramento informacional para a transformação do indivíduo passivo e transformando em 

agente crítico e ativo na busca e disseminação da informação, mesmo em redes sociais. Por 

ser uma pesquisa em fase inicial, ainda discutiremos o papel do profissional da informação no 

combate as Fake News. 
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Por fim, os escândalos de fake news vêm tomando conta das redes sociais, e 

necessitam da interferência de profissionais que compreenda sobre o assunto e tomem 

medidas que favoreça o combate. Apesar do facebook propor alguns recursos que beneficiam 

a intervenção de notícias falsas, ainda assim é preciso trabalhar com um contexto educacional, 

tornando cidadãos mais críticos e atentos a desconfiar da imparcialidade da informação. 
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1 INTRODUÇÃO 

Segundo Paradella (2018) a população mundial vem envelhecendo rapidamente 

nos últimos anos. Este aumento decorre do crescimento da expectativa de vida e queda da 

taxa de fecundidade em diversas regiões do mundo. Em 2012 os números eram de 25,4 

milhões de idosos e em 2017, somando-se cinco anos, aumentaram mais 4,8 milhões 

correspondendo a um crescimento de 18%. Este aumento atenta a necessidade de mais 

atenção ao envelhecimento já que este é um processo natural e faz parte de seu ciclo os 

declínios fisiológicos, sensoriais, e outros. Por esta razão, demandam respostas políticas 

adequadas do Estado e da sociedade. 

O Estatuto do Idoso (2003), destinado a regular os direitos assegurados às pessoas 

com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, foi criado como decreto-lei a partir das 

disposições contidas na Constituição de 1988 na tentativa de evidenciar os idosos como 

cidadãos de direitos que precisam de proteção e benefícios especiais, como educação e 

também sua integração com uso de tecnologias de comunicação e informação. 

Os avanços nas tecnologias de comunicação e informação mudaram 

significativamente as formas de produção, disponibilização e consumo informacional, 

exigindo, de certa forma, a integração do idoso neste contexto. Afinal, a Lei n° 10.741, de 1° 

de Outubro de 2003 no Capítulo V – da Educação, Cultura, Esporte e Lazer - apresentam 

diversos artigos que inclui o idoso ao direito à educação e sua integração a vida moderna com 

uso de tecnologias. (BRASIL, 2003).   

Além da importância da integração do idoso ao contexto tecnológico, existe a 

preocupação do seu comportamento relacionado a informação, já que este tem sido um grande 

desafio diante da massa de informações que circulam todo tempo em todos os lugares.  

Com base neste quadro, esta pesquisa possui como objetivo geral investigar as 

práticas informacionais dos idosos da Universidade Aberta à Terceira Idade (UNATI) da 
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Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Como objetivos específicos pretende-se identificar 

a necessidade de busca e uso da informação pelo idoso e compreender o uso informacional 

por meio dos equipamentos tecnológicos. O estudo apoiou-se em abordagens teóricas que analisam 

a informação como um fenômeno social. 

Compreende a temática de grande relevância e importante ser observada, já que a 

população idosa vem apresentando elevado aumento nos últimos anos e em muitos casos é 

formada por indivíduos excluídos informacionalmente. O estudo configura parte de pesquisa 

de conclusão de curso realizada no ano de 2017 e possui parecer favorável do comitê de ética 

para realização. 

 

2 PRÁTICAS INFORMACIONAIS  

A temática sobre as práticas informacionais sempre estiveram presentes nos 

estudos de informação e podem ser consideradas como desdobramento dos Estudos de 

Usuários e vinculadas aos de Comportamento Informacional. Estes estudos tem se dedicado a 

compreender as necessidades de informação e os processos envolvidos com a prática de busca 

e uso da informação, principalmente tocantes às atividades cotidianas dos sujeitos nos mais 

diversos contextos. Neste âmbito, o conceito de informação é representado para Capurro e 

Hjorland (2007) como conhecimento em ação. Isso está relacionado à maneira como as 

pessoas compartilham sua realidade umas com as outras. Além disso, também podem estar 

relacionadas com as mudanças tecnológicas 

As transformações na sociedade apresentam grandes avanços baseados em 

tecnologias de comunicação e informação como um processo multidimensional. As inovações 

exigem da humanidade olhares e comportamentos diferenciados. Nessa busca em interagir 

com as inovações, os indivíduos estabelecem comportamentos informacionais, os quais 

nascem não só das necessidades de busca e uso da informação motivada por contextos 

individualizados, “mas em toda ação informacional baseada em relacionamentos, interações, 

linguagens convencionadas, marcadas pelo social e construído reciprocamente” (BERTI, 

ARAUJO, 2017, p. 394). Ou seja, existe um movimento dialógico nas ações informacionais 

constituídas coletivamente.  

Segundo Rocha, Duarte e Paula (2017, p. 40), 

 

[...] a perspectiva de práticas informacionais desloca o foco de ações, 

motivações e habilidades individuais para práticas coletivas situadas em 

contexto. Tais práticas podem ser motivadas por necessidades ou demandas 

de informação, mas nem sempre se originam de uma tarefa estritamente 

definida. 
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Portanto, é por meio dos estudos das práticas informacionais que é possível 

compreender as condutas e significações humanas atribuídas aos fenômenos informacionais e 

que “podem ser motivadas por necessidades ou demandas de informação, mas nem sempre se 

originam de uma tarefa estritamente definida” (ROCHA, DUARTE; PAULA, 2017, p. 40). 

 

2.1 IDOSO E ACESSO A INFORMAÇÃO 

Do nascimento à morte, o ser humano divide a sua vivência em quatro fases, 

sendo a última a velhice, onde o corpo sofre com diversas limitações. Para Beauvoir (1990) é 

o resultado e o prolongamento de um processo evolutivo do ser humano. Uma fase da vida, na 

qual o idoso poderá desfrutar de novas vivências e experiências, e isso ocorrerá a partir da 

visão de mundo do indivíduo e da sociedade que está inserido. 

É certo que a velhice vem acompanhada de mudanças anatômicas, fisiológicas e 

cognitivas. Essas mudanças podem dificultar a autonomia, integração e participação efetiva 

do idoso na sociedade. Nesse contexto, o acesso à informação e uso de dispositivos modernos 

nem sempre é uma relação fácil por diversas questões principalmente acessibilidade, que é 

elemento fundamental para que estes acompanhem a vida moderna.  

Por esta razão, a Constituição Federal de 1988, a Política Nacional do Idoso de 

1994, e Estatuto do Idoso de 2003 asseguram seus diretos na sociedade, concedendo ao idoso 

a perspectiva de vivenciarem a velhice com qualidade de vida, oportunidades e facilidades 

para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, 

espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade (BRASIL, 2003). 

Conforme a Constituição Federal de 1988,  
 

Art. 21. O Poder Público criará oportunidades de acesso do idoso à 

educação, adequando currículos, metodologias e material didático aos 

programas educacionais a ele destinados. 

§ 1º Os cursos especiais para idosos incluirão conteúdo relativo às técnicas 

de comunicação, computação e demais avanços tecnológicos, para sua 

integração à vida moderna (BRASIL, 2003). 

 

Logo, fica evidente a importância da integração do idoso a vida moderna. Nesse 

contexto, o acesso a informação é primordial para o encontro de soluções para as necessidades 

informacionais do seu dia a dia, como saúde, cultura e desenvolvimento de sua autonomia.  

 

3 METODOLOGIA 
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O estudo é de abordagem qualitativa, que não preocupa-se com a 

representatividade numérica, mas com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, 

ou outras organizações. Além disso, possui como característica a realização de entrevistas, 

interações com os grupos e conversas informais. Quanto aos objetivos, caracteriza-se como 

exploratória - descritiva. Conforme os procedimentos, classifica-se como estudo de caso.  

O espaço escolhido para a realização desta pesquisa foi a Universidade Aberta à 

Terceira Idade, ligada ao projeto de extensão do Programa de Gerontologia Social (PGS) da 

Pontifícia Universidade Católica de Goiás, localizada na cidade de Goiânia. A instituição 

desenvolve atividades educativas, as quais proporcionam a interação e a inserção dos idosos 

na sociedade da informação.  

As disciplinas ministradas intentam informar aos idosos os seus direitos e lugar na 

sociedade. Além disso, cumprem a Lei de n° 10.741, de 1° de Outubro de 2003 no Capítulo 

V, artigo 25 que diz: “O Poder Público apoiará a criação de universidade aberta para as 

pessoas idosas e incentivará a publicação de livros e periódicos, de conteúdo e padrão 

editorial adequados ao idoso, que facilitem a leitura, considerada a natural redução da 

capacidade visual” (BRASIL, 2003).  

O curso escolhido para as entrevistas e observações é: “Aplicativos de celular para 

vida cotidiana”, que possui 30 alunos inscritos. A definição pela amostra do estudo se deu 

conforme a quantidade de idosos disponíveis para a pesquisa.  

Para coletar as informações junto aos sujeitos utilizou-se algumas entrevistas 

informais e aplicação de questionários individuais já com roteiros definidos. Como 

instrumento de coleta também foi utilizada a observação. Foram assistidas algumas aulas 

juntamente com os idosos e observadas suas atitudes, interação com professor e com a 

tecnologia. As visitas às aulas ministradas tornaram se rotina, permitindo assim estabelecer 

vínculo com os idosos 

A coleta de dados foi cercada por diversos desafios exigindo do pesquisador 

perspicácia e persistência. Quando se trata de pessoas idosas o carisma torna-se ingrediente 

essencial, mesmo porque são possuidores de uma vivência singular, o que os fazem desconfiar 

do desconhecido. Esperava-se aplicar o questionário a todo universo de idosos, mas só foi 

possível 10 idosos. Apesar das barreiras encontradas, os dados foram coletados e com 

resultados significativos, os quais são apresentados no tópico a seguir. 

 

4 RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O estudo procurou investigar as práticas informacionais dos idosos da 

Universidade Aberta à Terceira Idade da Pontifícia Universidade Católica de Goiás.  A 

caracterização do público da pesquisa apresenta elementos importantes para compreensão do 

estudo. Os pesquisados correspondem ao novo perfil da população idosa brasileira, ou seja, 

grande parte são autônomos, vivem sozinhos e executam suas atividades diárias, tanto as 

domésticas como as financeiras sem o auxílio de terceiros. Portanto, estão longe do 

estereótipo de aposentado recluso e incapaz. Possuem poder econômico e desejo de consumo.  

Identificou-se dentre os idosos pesquisados que as mulheres são maioria com 

idade entre 60 a 80 anos. Um dos fatos interessantes observados é o grau de escolaridade entre 

ensino médio e superior completo e a renda acima de quatro salários mínimos, onde as 

mulheres apresentam ganhos superiores aos dos homens.   

Verificou-se que as necessidades informacionais dos idosos se concentram em 

interação social e busca por informações sobre saúde, família, educação e direitos. O maior 

motivo de sua busca pela informação é para estar atualizado, o que apresenta características 

diferentes dos idosos do século anterior. Segundo os idosos (as), a informação ajudou na 

resolução de problemas, esclarece, aponta o caminho, traz segurança e clareza, além de 

rapidez na tomada de decisão. Portanto a informação é efetiva na resolução de problemas por 

parte dos pesquisados e, além disso, em grande maioria é compartilhada.  

O medo e pouco conhecimento com o manuseio das tecnologias ainda são os 

grandes desafios para inclusão digital do idoso. Ainda assim, os dados expressaram uma 

concepção positiva em relação ao uso de tecnologias. A internet foi apontada como a fonte 

mais utilizada na busca de informação e o celular é o suporte mais utilizado para lazer e 

conversas familiares.  

Em função dos grandes desafios, observou-se a atuação do professor no 

comportamento informacional do idoso, principalmente sua metodologia que alcança 

resultados satisfatórios, já que este atua diretamente no processo de ensino e auxílio na busca 

por informações. Todo processo ocorre de forma longa, respeitando o tempo e limite de cada 

um. O estímulo e despertamento pela curiosidade são sempre utilizados. O professor ensiná-

os a pesquisar praticando. Assim os idosos conseguem identificar onde pesquisar, como 

pesquisar e de que forma pesquisar, segundo as suas necessidades.  

Compreende-se que a prática informacional, entendida aqui como aquisição de 

informação, divulgação, atualização, busca, troca e reprodução (ARAUJO, 2017), se 

desenvolve através de circuitos comunicacionais ocorridos nas formações sociais. De forma 

geral, os idosos identificam suas necessidades informacionais, buscam a informação, utilizam 
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e compartilham suas experiências. A UNATI, neste contexto, contribui para reafirmá-los 

ativamente na vida em sociedade, no seu contexto social e cultural. Além disso, percebem a 

informação como necessária, indispensável e estratégica as suas práticas diárias.  
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ALIADO E VILÃO: UMA REFLEXÃO SOBRE A ATUAÇÃO DO JORNALISTA NA 

PROMOÇÃO DA CIÊNCIA 

 

EIXO TEMÁTICO 2  – LETRAMENTO E COMPORTAMENTO INFORMACIONAL 

 
Roldão Alves de Barros Junior

1
 

 

1 INTRODUÇÃO 

O presente estudo tem por objetivo refletir sobre os encontros e diferenças no 

jornalismo e na ciência, áreas diretamente relacionadas nas sociedades contemporâneas e, por 

isso mesmo, em constante conflito. O assunto é amplamente discutido na área acadêmica, 

sobretudo em estudos sobre comunicação ambiental e comunicação em saúde, tendo em vista 

que deslizes na conduta ou na competência de jornalistas podem se converter na 

desinformação de boa parcela da população, a qual o jornalismo alcança diariamente. 

A partir desta revisão de literatura, são levantados pontos de inter-relação entre o 

jornalismo e as ciências, incluindo diferenças apontadas por diversos autores no que diz 

respeito à rotina de trabalho do jornalista e do cientista, o que influencia a visão de mundo de 

cada classe profissional e deixa claro limitações encontradas a décadas, e não só no Brasil, na 

atuação de jornalistas em assuntos complexos como a medicina, o meio ambiente, a 

computação, a física etc. O presente levantamento aponta ainda para o interesse na utilização 

combinada de conceitos da Ciência da Comunicação e da Ciência da Informação: hipótese 

contemporânea do newsmaking e comportamento informacional. 

 

2 INTER-RELAÇÕES 

O pensamento científico, como lembra Ganger (1994), se diferencia 

essencialmente de qualquer outro pensamento, mas essa posição diferente, ao perceber e 

investigar seus objetos, não faz da ciência uma só. Para o autor, a posição característica 

assumida ante seus objetos não acarreta, para a ciência ou as ciências, na unicidade de um 

método, se dermos a esta palavra o sentido estrito de um conjunto de procedimentos 

ordenados, amplamente independentes da natureza dos objetos a conhecer. Portanto, existem 

alguns métodos científicos, o que traz pluralidade para a ciência, mas, mesmo assim, algo 

ainda faz o que é científico ser considerado como tal: um espírito e um só tipo de visão 

propriamente científica (GANGER, 1994). 
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A visão científica na modernidade e na modernidade tardia, segundo Medina 

(2008), bebe da fonte do positivismo, mesma origem do jornalismo contemporâneo e sua 

busca pela verdade. A autora indica ambos, cientistas e jornalistas, como narradores da 

contemporaneidade. Os analistas, cientistas sociais ou jornalistas, canalizam tanto 

diagnósticos quanto prognósticos sobre a realidade social, natural ou biológica e sobre os 

comportamentos humanos para a esfera conceitual e argumentativa das lógicas verbais. Cada 

vez mais se expande esse domínio que caracteriza o aprofundamento da informação. 

Jornalistas de amplo repertório e experiência profissional dividem espaço com sociólogos, 

antropólogos, biólogos, médicos, geógrafos, educadores, juristas, enfim, representantes de 

todas as correntes da ciência contemporânea (MEDINA, 2008). 

Apesar das semelhanças, as diferenças nos métodos de trabalho de jornalistas e 

cientistas são constantemente evidenciadas pela comunidade acadêmica.  Em temas 

complexos, que exigem do jornalista habilidades de análise, investigação e sensibilidade ética, 

como a ciência, a tecnologia e a saúde, falhas não são incomuns e, em alguns tópicos, chegam 

a ser recorrentes. Diversos autores indicam, em seus argumentos, as diferenças na rotina 

produtiva dos jornalistas como um ponto importante de análise.  

Para Tabakman (2013), o principal ponto de conflito entre profissionais que atuam 

com rigor científico ou com o pensamento científico, como médicos e cientistas, e os 

profissionais da comunicação, como jornalistas, surge das diferenças no entendimento do que 

é novidade. Como surge a partir de hipóteses e passa por avaliações, experimentações e 

validações, a novidade científica tem caráter de acontecimento já esperado. Por outro lado, 

nos veículos jornalísticos, "ao contrário, esse conceito remete ao que o jornalista considera 

inesperado" (TABAKMAN, 2013, p.15). Apesar de ser essencial para o desenvolvimento das 

duas áreas, o conceito de novidade é divergente entre elas. No entanto, é inevitável o 

relacionamento entre comunidade científica e de jornalistas para que as informações que terão 

impacto no dia a dia no tempo presente ou futuro alcancem a sociedade leiga, que não se 

relaciona diretamente com a comunicação científica. 

Ao trabalhar as especificidades das coberturas de tópicos de saúde e de ciência, a 

autora destaca ainda que, além dos fatores de noticiabilidade estabelecidos pelos veículos de 

forma independente, a falta de metodologia de seleção e controle do jornalismo é algo que 

traz risco não só para repórteres e editores, mas também para médicos, cientistas e para a 

própria sociedade, tendo em vista os possíveis impactos nas estratégias de saúde pública. 

Como alerta Tabakman (2013), uma pessoa cheia de informações equivocadas está mais 

distante da realidade que alguém que ainda não teve acesso a informação alguma. "Conseguir 
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que a mensagem seja bem decodificada pelos receptores é o grande desafio que preocupa (ou 

deveria preocupar) tanto médicos quanto jornalistas" (TABAKMAN, 2013, p. 121).  

A problemática também é abordada por autores como Ribeiro (2014) e Bueno 

(2003), nomes de referência no jornalismo científico e especializado no Brasil. Enquanto 

Ribeiro (2014) destaca que a cobertura da ciência deve ter como essência, acima de tudo, o 

que chama de "bom jornalismo", focado em trabalho comprometido com a ética e a apuração, 

Bueno (2003) alerta para a falta de tato e até mesmo de conhecimento de alguns jornalistas, 

intensificada com rotina contemporânea desses profissionais, focada na agilidade, 

competitividade e produtividade.  

 

3 CONCLUSÃO 

Apesar de seguirem métodos de trabalho divergentes e, em alguns casos, como no 

sensacionalismo, até mesmo opostos, jornalismo e ciência caminham juntos na construção do 

tempo presente, sendo ambos importantes para o alcance de uma sociedade bem informada, 

educada, segura, consciente e saudável. Tendo isso em vista, ruídos ou falhas na comunicação 

de tópicos científicos podem refletir em crises na própria sociedade, como em casos em que 

notícias com informações equivocadas ou inverídicas sobre a confiabilidade de vacinas, por 

exemplo, afetam a saúde pública.  

Questões como as essas são amplamente trabalhadas nas ciências da comunicação 

a partir de hipóteses contemporâneas como a do newsmaking
1
, que reconhece padrões no 

fazer jornalístico e possibilita estudos sobre o reflexo da cultura profissional de jornalistas no 

resultado alcançado, ou seja, nos produtos jornalísticos publicados, como notícias e 

reportagens. No entanto, o conceito de comportamento informacional
2
 (information literacy), 

que diz respeito ao conjunto de habilidades que permite ao sujeito identificar informações, 

bem como localizar, avaliar e utilizar tais informações de forma eficaz, sem ruídos 

(GASQUE, 2011), também pode ser importante para a análise, tendo em vista que o conceito 

se materializa na profissão do jornalista de forma muito direta em etapas fundamentais de 

trabalho, como a apuração das informações para a construção dessa narrativa do tempo 

presente, como é considerado o jornalismo (MEDINA, 2008).  

                                                
1
  Hohlfeldt (2015) coloca o newsmaking como uma das hipóteses contemporâneas da comunicação, utilizada 
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2
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informacional” e “habilidade informacional”. 
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LEITURA 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho pretende, a partir da revisão bibliográfica, discutir o uso dos 

espaços digitais como meios de difusão e compartilhamento de informações e a construção da 

identidade do leitor digital. O texto apresenta como introdução as mudanças decorrentes das 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s). McLuhan (1972) demonstrava a grande 

potencialidade de transformação social em detrimento das novas tecnologias. Seguidores 

teóricos do canadense, como Kerckhove (2009), continuou a investigar as mudanças que as 

novas tecnologias traziam para o social através da nova realidade eletrônica. O autor faz uma 

ampla análise do funcionamento de tecnologias, discutindo a tecnocultura, a partir de visões 

tecnopsicológicas, estudo pelo viés psicológico acerca da influência das novas tecnologias, e 

também psicotecnológicas, sendo este prisma a tecnologia modificando, estendendo ou 

potencializando o poder mental do humano. 

Marshall McLuhan, em meados dos anos 1960, foi o primeiro teórico da 

comunicação a idealizar mudanças sociais significativas a partir da eletricidade. Ele 

prospectou na energia elétrica o potencial de disseminação de informações e o surgimento de 

uma sociedade conectada, a “aldeia global”, fenômeno esse capaz de proporcionar a 

inevitável ressignificação das distâncias geográficas, temporais e cognitivas do corpo 

humano. Entre os seus aforismos, suas argumentações mais significativas foram sobre “o 

meio é a mensagem” e “os meios de comunicação como extensão do homem” (MCLUHAN, 

1964).  

Kerckhove (2009) discorre também quanto aos riscos dessa sociedade de 

tecnocultura, as vias de informação que se congestionam. Se McLuhan (1964) já delimitava 
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os meios tecnológicos como extensão do homem, no campo dos sentidos e cognição, como 

uma “prótese técnica”, inclusive apontando que a própria arte também se reformularia de 

acordo com os avanços tecnológicos. Para Kerckhove (2009) o homem passa a vestir de 

forma significativa essa pele, os meios são o próprio homem, pois se torna cada vez mais 

difícil distinguir as identidades naturais frente às extensões eletrônicas. 

Essa premissa se torna muito atual ao analisarmos as nossas relações com os 

dispositivos móveis. A conexão do corpo humano com esses aparelhos tecnológicos os torna 

parte de nós mesmos, essa extensão é vista como comum de forma que passa imperceptível 

por nossa consciência. Santaella (2004) argumenta que a emergência da cultura digital e seus 

sistemas de comunicação mediados eletronicamente são símbolos da remoção dos pontos 

fixos na sociedade.  

As novas tecnologias se tornaram parte real da vida contemporânea. O filósofo 

canadense não imaginava que esse sistema conectivo e de inovações tecno-comunicativas do 

século XXI viria a ser a Internet, tal qual conhecemos hoje, mas suas contribuições teóricas 

são vistas como verdadeiros presságios e nos servem como base para a compreensão dos 

fenômenos comunicacionais mais recentes, como a cibercultura e o ciberespaço (LEMOS, 

2013, 2014; LEVY, 2000, 2010).   

O ciberespaço se configura tanto de modo físico, como um espaço de 

armazenamento tão real quanto simbólico, sendo assim uma rede complexa de informações, 

uma espécie de teia de emaranhados, um verdadeiro sistema complexo. Como corrobora 

Castells (2007) em referência ao emaranhamento das vivências coletivas e individuais com os 

novos meios tecnológicos, sendo esses meios condicionadores de grande influência no status 

quo, moldando assim a construção da identidade do homem contemporâneo. 

De acordo com dados do IBGE
1
 (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) 

divulgado em dezembro de 2018 sobre amostragem feita em 2017, o Brasil tinha 126,4 

milhões de pessoas com acesso à internet, são 69,8% da população brasileira com mais de 10 

anos de idade. Entre os entrevistados, 98,7% confirmaram ter acesso através de dispositivos 

móveis. Entretanto, não podemos dizer que o acesso à rede é democrático e está disponível 

para todos cidadãos.  

Aquelas pessoas com acesso à internet possuem certo tipo de poder diante da tela. 

Thompson (2002) explica que os meios de comunicação nos dão novas formas de ação e 

                                                
1
  SILVEIRA, Daniel. Brasil ganha 10 milhões de internautas em 1 ano, aponta IBGE. G1, Rio de Janeiro, 20 

dez. 2018. Disponível em https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2018/12/20/numero-de-

internautas-cresce-em-cerca-de-10-milhoes-em-um-ano-no-brasil-aponta-ibge.ghtml. Acesso em 07. Abril. 

2019. 
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interação, seja face a face – comum e copresente -, interação quase-mediada – livros, televisão 

e jornais -, e interação mediada – meio técnico como o telefone e os computadores. Aqui, 

voltamos a Mcluhan e sua afirmativa sobre a interferência do meio para o entendimento da 

mensagem (o meio é a mensagem). A comunicação no ciberespaço proporcionou novas 

práticas de apropriação e a construção de contextos sociais diferenciados, como as formas de 

divulgação e difusão das informações e das características dos leitores digitais. 

Para compreender as transformações culturais da sociedade moderna ao longo dos 

anos é imprescindível analisar as influências da mídia (THOMPSON, 2002). Para analisar 

esse contexto Recuero (2014, p. 27) aponta como perspectiva a Comunicação Mediada por 

Computador (CMC), área de estudo que investiga os processos de comunicação humanos 

realizados através da mediação das tecnologias digitais, bem como “práticas conversacionais 

demarcadas pelas trocas entre os atores sociais. Suas características advêm, deste modo, 

também da apropriação das ferramentas digitais como ambientes conversacionais”. A autora 

traz como uma das formas de CMC, a conversação em rede, que pode ser entendida como 

apropriação dos meios tecnológicos para o uso conversacional. Ou seja, para compreendê-la é 

preciso analisar a interação entre os sujeitos através das trocas informativas que geram os 

contextos sociais. 

A comunicação em rede garantiu a troca de conteúdo distribuído, interativo e 

participativo. O que se observa é que a sociedade global está vivenciando uma nova forma 

cultural, batizada por alguns pensadores como cibercultura. Para Lemos (2013) a essência da 

cibercultura, produto do ciberespaço, é a apropriação. A tecnologia é entendida como o 

resultado da apropriação do homem e, por consequência, é a extensão do próprio homem. Isto 

porque permite a construção de um novo sistema de ecologia informacional, baseado na 

comunicação mediada por computadores (CMC).  

Pode-se entender que a tela pode ser considerada como um espaço de escrita e 

leitura que aponta não somente novas formas de acesso à informação, mas também novas 

formas de conhecimento, novos processos cognitivos, novas maneiras de ler e escrever, ou 

seja, um novo tipo de letramento para aqueles indivíduos que exercem as práticas de leitura e 

de escrita na tela. Por fim, a pesquisa aqui apresentada possui como objetivo refletir sobre o 

desenvolvimento das tecnologias digitais enquanto condicionantes de novas formas de leitura 

e aprendizagem.  
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1 CAMINHOS INTRODUTÓRIOS 

O objetivo desse trabalho é propor algumas reflexões em torno de como os sujeitos 

inseridos nas redes sociais online praticam a sua leitura de mundo a partir dos discursos e 

enunciados que são curtidos e compartilhados nessas redes mediadas pela Internet. 

Discutiremos também, o papel que as fake news desempenham nesses atos discursivos que se 

prolifera nessas redes a partir das opiniões, posts, textos, vídeos, notícias, etc. que são 

divulgados, acessados e retroalimentados pelos indivíduos. Será que os sujeitos imersos nessa 

realidade midiatizada compreendem a (in) responsabilidade do seu ato discursivo? As fake 

news possibilitam a criação de leituras mutiladas de mundo?  

Para exemplificar o debate proposto, utilizaremos dados do Relatório de Segurança 

Digital no Brasil realizado no terceiro trimestre de 2018, onde o dfndr lab analisou os 

ciberataques via links maliciosos, buscando traçar como o Brasil tem lidado com a segurança 

digital e do Relatório do Observatório da Comunicação (OberCom), também de 2018. Para 

os relatores, esses links geram uma rede de reação via web desde a proliferação de vírus até 

golpes pela Internet, formando um cenário propício para distintas e conflituosas formações 

discursivas entre os sujeitos e grupos.  .  

Em sociedades complexas as ideologias, os posicionamentos e os discursos dos grupos 

e sujeitos sobre determinado tema ou assunto quase sempre são divergentes e conflituosos, 

conforme a atribuição de sentidos e valores que são empregados. Para Fernandes (2007, p. 20) 

“os discursos não são fixos, estão sempre se movendo e sofrem transformações sociais e 

políticas de toda natureza que integram a vida humana”.  Nessa vertente teórica, 

“compreender o sujeito discursivo requer compreender quais são as vozes sociais que se 

fazem presentes em sua voz” (FERNADES, 2007, p. 35). Os sujeitos se opõem uns aos outros 

através dos discursos numa constante prática nos termos de Mikhail Bakhtin, dialógica.  

 

2 ATOS DISCURSIVOS E ENUNCIADOS NAS REDES SOCIAIS ONLINE 
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Para Bakhtin (2016, p. 11), “todos os diversos campos da atividade humana estão 

ligados ao uso da linguagem”. Os enunciados fazem parte do nosso cotidiano, e podem ser 

proliferados de forma escrita e oral. Para o autor, cada campo da atividade humana trabalha 

com diferentes gêneros do discurso que possuem conteúdo temático, estilo e construção 

composicional. Os gêneros discursivos podem ser primários e secundários, e geralmente, a 

vida cotidiana incorpora os elementos do gênero primário para compor os seus atos 

discursivos sem levar em consideração as peculiaridades dos gêneros secundários, que podem 

ser associados às pesquisas científicas e sociopolíticas, por exemplo. 

A partir das reflexões iniciais de Bakhtin (2016), argumentamos que as redes sociais 

possibilitam que essa comunicação discursiva proporcionada pelos gêneros primários 

(simples) ocorra de forma imediata, podendo ou não ser uma mensagem repercutida na web. 

O enunciado pode refletir a individualidade do falante ou do escritor. Bakhtin (2016, p. 23), 

cita a fórmula de Humboldt (1859, p. 51), onde afirma que “sem fazer nenhuma menção à 

necessidade da comunicação entre os homens, a língua seria uma condição indispensável do 

pensamento para o homem até mesmo na sua eterna solidão”. A língua auxilia na função 

expressiva do indivíduo e de seus pensamentos. Cito:  

 

De fato, o ouvinte, ao perceber e compreender o significado (linguístico) 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. 24-25). 

 

O autor declara que “cada enunciado é um elo na corrente complexamente organizada 

de outros enunciados” (BAKTIN, 2016, p. 26). O discurso só existe na forma de enunciados 

concretos que se referem a determinados falantes, representando os sujeitos do discurso. O 

enunciado pode ser reforçado a partir de sua entonação e gêneros valorativos, o que oferece 

um sentido ao enunciado. Em suas palavras: 

 

Em cada época, em cada círculo social, em cada micro mundo familiar, de 

amigos e conhecidos, de colegas, em que o homem cresce e vive, sempre 

existem enunciados investidos de autoridade que dão o tom, como as obras 

de arte, ciência, jornalismo político, nas quais as pessoas se baseiam, as 

quais elas citam, imitam, seguem. (BAKHTIN, 2016, p. 54).  

 

Para Bakhtin (2016), os enunciados estão envoltos em atitudes responsivas a outros 

enunciados de determinados campos da comunicação discursiva. Os enunciados ressoam 
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dialogicamente, permitindo a contradição. Segundo Geraldi (2002, p. 2), “estamos sempre às 

voltas com as palavras e com elas vamos construindo para nós mesmos e para os outros os 

sentidos que vemos, tocamos, ouvimos”. Na sociedade em que vivemos, ocorrem diversos 

eventos discursivos, que tem determinada singularidade e se torna real no momento de sua 

enunciação, sendo que as redes sociais online possibilitam que esse “real” possa atingir 

milhares de pessoas em curto período de tempo.  

O uso das redes online deixam rastros que são manuseados e retroalimentados pelo 

internauta. Quando interagimos com a palavra, com a fala, com a escrita, com o enunciado do 

outro na Internet, realizamos a nossa própria leitura e interpretação dos atos e fatos 

discursivos compartilhados por esse outro, criando uma atitude responsiva diante desses 

enunciados e uma versão interpretativa do discurso que circula virtualmente. As pessoas 

fazem a sua própria leitura de mundo a partir de suas crenças e convicções e por vezes não 

compreendem as representações das palavras que estão escritas ou divulgadas. A intenção do 

emissor talvez não alcance o significado dado pelo receptor, o que alimenta o conflito.  

 

Como a palavra lida é sempre o momento e lugar da “startização” de 

muitas outras palavras do leitor, suas contrapalavras, a compreensão 

resulta não do reconhecimento da palavra aí impressa, aí ouvida, mas 

do encontro entre a palavra e suas contrapalavras (na metáfora 

bakhtiniana, na faísca produzida por esse encontro). [...] é impossível 

prever todos os sentidos que a leitura produz. Por isso, um texto, uma 

vez nascido, passa a ter histórias que não são a reprodução de sentidos 

sempre idênticos a si mesmos. (GERALDI, 2002, p. 5).  

 

Nesse artigo, propomos uma metáfora da noção de contrapalavras para uma extensão 

com a realidade virtual a partir da ideia de “contraclicadas” realizadas pelos sujeitos que são 

responsivos aos enunciados, conteúdos e discursos que visualizam, interagem, respondem e 

compartilham em suas redes sociais. Em um processo de interação de um sujeito com outros 

sujeitos na rede, ambos estão dotados de suas próprias contrapalavras como um ato 

responsivo que tem a capacidade de atingir e recriar novos enunciados e significados, sem que 

tenhamos compreensão da dimensão ou alcance desses discursos. 

 

3 LEITURAS MUTILADAS DO MUNDO E AS FAKE NEWS NA WEB  

No texto de Paulo Freire (1989), A importância do ato de ler, o autor irá destrinchar o 

conceito de leitura e suas implicações tanto no processo de alfabetização quanto na leitura que 

os sujeitos fazem do mundo e das palavras. Para o autor, a leitura deve ser entendida como um 

processo de compreensão crítica do mundo. Segundo Freire (1989), primeiramente, devemos 
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realizar uma leitura do mundo, depois da palavra, criando uma espécie de “palavramundo” 

que nos auxilia recriar e reviver a experiência vivida, mesmo sem a leitura da palavra. As 

leituras que realizamos a partir das redes sociais mediadas pela Internet nos auxiliam a recriar, 

reviver e inventar experiências vividas e não vividas, como fonte de legitimação de 

existências e das distintas subjetividades. 

A leitura do mundo vem da nossa percepção, compreensão e experimentação do 

mesmo. De acordo com Freire (1989) os textos, as palavras e as letras dependem do contexto 

em que estão inseridos, podendo se expressar nas coisas, nos seres animados e inanimados, 

crenças, valores, no nosso mundo imediato. E as redes sociais online incorporam esses 

elementos, sendo que se trata de uma ferramenta presente no espaço virtual onde as pessoas 

expõem suas leituras de mundo sobre variados assuntos, criando tanto ações como reações 

responsivas do ato de fala que se expressam em diversas linguagens sejam elas escrita, falada, 

imagens, memes, posts, twitters, mensagens, emotions, vídeos, etc., criando um estado 

permanente de tensão e conflito entre opiniões, modos de vida e ideologias. 

Para o autor, ler o mundo não significa romper com a leitura da palavra, de frases, de 

sentenças, essas diversas leituras se complementam e se transformam na leitura da 

palavramundo. A leitura do mundo é a compreensão íntima que temos desse mundo, a 

percepção e o entendimento das coisas imediatas que nos cercam e nos envolvem nesse 

contexto. A leitura envolve codificação das representações da realidade e cada sujeito possui 

as suas próprias significações do mundo em que vive. A leitura que os sujeitos realizam do 

mundo e expressam no virtual tendem a ser mais fragmentadas, sendo que no nosso texto 

utilizaremos a expressão mutiladas (visões distorcidas e recortadas da realidade), não 

existindo a possibilidade de compreensão do todo de forma unificada e totalitária.  

As contrapalavras nas redes sociais online são constantemente retroalimentadas, já que 

sua capacidade de proliferação e significação é incontrolável. Essas contrapalavras ganharam 

novos sentidos a partir do fenômeno das fake news que tem se apropriado em larga escala das 

redes sociais para alimentar uma indústria de notícias falsas ou parcialmente inverídicas. 

Segundo os relatores do OberCom (CARDOSO et al., 2018), as fake news lidam com uma 

intenção de descontextualização e manipulação e em alguns casos, com a própria criação de 

conteúdos que são falsos em sua totalidade.  

Citando os relatores “um dos maiores efeitos das fake news e de uma sociedade 

permeável à pós-verdade é a relação delicada entre jornalismo factual – isto é, o que é 

selecionado, justificado e filtrado jornalisticamente – e o que é tido como verdade” 

(CARDOSO et al., 2018, p. 20). Para os autores, as pessoas tendem a confiar nas notícias 
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oficiais dos meios jornalísticos, sem questionar a veracidade dos fatos, mesmo que esses 

sejam manipulados. Um dos pontos salientados e que traz à tona a discussão em torno do tema 

sobre as leituras de mundo tem haver com o termo literacia dos indivíduos (que pode ser 

compreendido como a capacidade de ler, escrever, compreender e interpretar o que é lido), e 

acrescentam que essa literacia “é tanto digital como cultural e cívica, e está intimamente 

ligada com as condições educativas que permitem aos cidadãos apreender referências que 

melhorem a sua experiência cognitiva e intelectual”. (CARDOSO et al., 2018, p. 24).  

Já o Relatório da Segurança Digital no Brasil, realizado no terceiro semestre de 2018 

pelo dfndr lab (laboratório de cibersegurança da PSafe - startup de origem brasileira que 

desenvolve aplicativos para telefones celulares e antivírus), foi constatado que houve uma 

queda de 31,4% de ciberataques no país, mas com crescimento de fake news na web. Os três 

assuntos sobre os quais mais circularam noticias falsas durante o período foram: política, 

saúde e dinheiro fácil. As plataformas que possibilitaram maior proliferação de fake news 

foram o WhatsApp, os navegadores de Internet e o Facebook. A pesquisa foi realizada através 

do aplicativo dfndr security com mais de 35 mil brasileiros, sendo que 85% afirmaram que 

receberam correntes no WhatsApp ou Facebook Messenger, e 64,6% argumenta que ficaram 

impactados pelas informações falsas nessas correntes de mensagens.  

Segundo o diretor do dfndr Emilio Simoni, “ao todo, foram 43,8 milhões de detecções 

de crimes cibernéticos no período de julho a setembro de 2018, sendo 4,8 milhões somente de 

fake news” (DFNDR LAB, 2018, p. 5), o que equivaleria por volta 10% dos ciberataques do 

trimestre, uma média 36 detecções de notícias falsas por minuto. O relatório traz dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), onde argumentam que “um a cada 

cinco brasileiros possa ter sido vítima de um ciberataque. Por minuto foram mais de 330 

detecções de ataques”. E de todas as notícias falsas detectadas, 46,3% estavam relacionadas 

ao tema da política, sendo que o período eleitoral contribui para o alargamento do fenômeno 

nas redes sociais.  

Quanto às principais categorias encontradas nos links maliciosos, 38,2% estavam 

relacionados à Phishing via aplicativos de mensagens, 29,5% se tratavam de publicidade 

suspeita, 11% eram fake news, e outros 21% eram outras categorias. Os homens são três 

vezes mais afetados por esse tipo de link do que as mulheres, 76,9% e 23,1%, 

respectivamente. As fake news e os links maliciosos auxiliam na proliferação de leituras 

mutiladas do mundo, sendo que os indivíduos tendem a compreender a realidade a partir 

dessas visões empobrecidas que são distribuídas via memes e redes sociais, construindo a 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Startup
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indiferença e a despreocupação com a opinião do outro e com a repercussão de seus atos tanto 

nas redes online como nas redes sociais presenciais.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Acreditamos que a relação de responsividade descrita por Bakhtin (2016) ocorre 

durante a leitura das palavras e das imagens nas redes sociais online, ocasionando reações 

discursivas em outros indivíduos que não estavam presentes no momento inicial da 

divulgação da mensagem. Seguindo Bakhtin, toda compreensão de enunciado é de natureza 

ativo responsiva, seja esse enunciado falado, escrito, e acrescentamos ainda, o conteúdo 

digitado, editado e compartilhado na Internet. O ouvinte, o leitor e o internauta se tornam 

falantes e escritores na medida em que reagem a determinado enunciado e o responde. Não 

temos o controle do conteúdo que nos alcança por meio dessas redes sociais mediadas pela 

Internet. Conteúdo esse que pode causar desconforto na parte receptora, o que gera 

imediatamente atos e sentimentos responsivos, desencadeando mais uma vez interações 

conflituosas e divergentes, que se prolifera pelo mundo virtual. 

A disseminação em larga escala de fake news pode estar associada a um problema 

educacional que começa na base, pois no Brasil não é cultural uma educação pública crítica, 

que dê conta e abarque as peculiaridades do mundo em que estamos inseridos. Outro grave 

problema enfrentado no país é que as fake news são muito utilizadas e compartilhadas em 

contextos de disputas políticas no intuito de desmoralizar os adversários e bandeiras de luta, o 

que facilitaria a adesão de prosélitos a causas que compartilham ideologicamente, dificultando 

mais uma vez, o debate racional sobre temas divergentes tão comuns nas redes sociais online 

e na vida cotidiana.  

Os sujeitos imersos nas redes sociais online talvez ainda não compreendam que 

leituras mutiladas sobre o mundo não corresponde à totalidade sobre o mesmo. Grande parte 

dos sujeitos que utilizam a Internet como forma de troca de informação e comunicação, 

também não compreendem a responsabilidade e a irresponsabilidade desse ato discursivo nas 

redes sociais online, que ao compartilhar e produzir uma opinião ou conteúdo midiático está 

produzindo um enunciado, distribuindo o discurso de alguém, por vezes atingindo o outro e a 

sua subjetividade. Devemos ainda ser leitores e produtores de conteúdo digital crítico e que 

represente a realidade baseado em fatos e não em achismos, pois somos totalmente 

responsáveis por aquilo que criamos e compartilhamos em nossas redes sociais online. 
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DO PAPEL À TELA: LEITURA E ESCRITA DE POESIA NO CIBERESPAÇO 

 

EIXO TEMÁTICO 3 - LEITURA(S) FRAGMENTADAS E PRECONCEITOS EM 

LEITURA 
 

Larissa Cardoso Beltrão 

Rebeca Mendes Garcia
1
 

 

1 INTRODUÇÃO 

Com advento do ciberespaço, observamos o surgimento de novas configurações 

no processo de leitura e escrita de poesia. Na medida em que a sociedade muda, 

consequentemente, muda a maneira da qual o homem se serve para expressar-se. Devido a 

isso, objetivamos tratar, de modo específico, das transformações ocorridas no processo de 

leitura e criação de poesia, por meio de uma pesquisa bibliográfica, na abordagem qualitativa. 

Para tanto, falaremos sobre a poesia, enquanto arte, de como a leitura de poesia é 

promovida no Brasil e do processo de formação do leitor literário, com base em Moisés 

(2003), Eco (2011), Adorno (2006), Candido (2011) e outros autores. Ainda discorreremos a 

respeito das transformações ocorridas no processo criativo (produção e recepção) de poesia 

em face das redes sociais e do letramento digital, pautados em Xavier (2010) e Silva et al 

(2012). 

Esperamos, portanto, promover uma reflexão acerca da poesia no ambiente virtual 

e, simultaneamente, da necessidade de um novo olhar para o ensino-aprendizagem de 

literatura, considerando, para tanto, o ambiente no qual os alunos, enquanto sujeitos desse 

processo estão inseridos, fomentando o letramento digital, com vistas a formar leitores 

autônomos e críticos que atuem de forma construtiva na sociedade. 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

A palavra poesia, conforme expõe Moisés (2003), origina-se do grego poiesis, 

cujo significado é criar, imaginar. Nessa perspectiva de criação, podemos mencionar algumas 

características do gênero, das quais citamos como principal a ênfase no “eu”. Ao voltar-se 

para o “eu”, a poesia reflete de maneira peculiar representações subjetivas da realidade. 

Surge, então, o conceito de “eu-lírico”, voz que fala no poema. 
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 O adjetivo lírico vem do nome lira, um instrumento de cordas, que era tocado 

muito frequentemente pelos gregos. Por isso, esse gênero tem tamanha relação com a música, 

pois era inicialmente cantada, não escrita.  

Além dos aspectos da poesia como a presença do “eu” e a sonoridade, existem 

outros importantes tais como: as relações sinestésicas (forma, musicalidade, cores); as 

linguagens metafóricas e metonímicas; o ritmo; a forma em verso e a rima. Moisés (2003) 

ainda acrescenta que a linguagem da poesia é essencialmente conotativa, na qual predomina o 

uso de figuras de linguagem.  Ademais, convém mencionar as características que, segundo 

Matia (2013), difere a poesia da prosa, as quais são alogicidade, a-historicidade e a-

narratividade: 

 

Devido à prosa também apresentar o uso de metáforas e figuras, as 

características distintivas da poesia são: alogicidade, uma vez que o 

conteúdo do “eu” não é baseado sob os parâmetros da lógica formal e de 

qualquer esforço criticamente redutor; a-historicidade, em que o tempo do 

poema é um presente eterno em que a metáfora final retoma a metáfora 

inicial; e a-narratividade, uma vez que a poesia implica estados do “eu” e 

não enredos. (MATIA, 2013, p. 20). 

 

A falta de lógica faz da poesia um gênero peculiar, uma vez que requer 

sensibilidade para compreender uma lógica construída pelo próprio texto e dentro dele. Da 

mesma maneira, o tempo do poema não necessariamente se assemelha com o tempo dos 

relógios, sendo um ponto conflituoso também para o leitor que busca proximidade com a 

realidade em que vive. Esses fatores contribuem para o afastamento de muitas pessoas da 

poesia, pautadas no discurso de que ler poesia é difícil, pois não a compreendem.  

Embora seja perceptível a ideia de que há uma falta de afinidade com a poesia e 

que ela possa estar atrelada a diversas razões - dentre elas a (má) formação do leitor literário, 

o acesso aos livros e as particulares do gênero - é inegável que, nos últimos anos, as redes 

sociais proporcionaram o surgimento de um novo (hiper) leitor de poesia que transita, com 

maestria, pelo ciberespaço. 

Sabemos que a formação do leitor de poesia, como de todos os outros gêneros, 

passa pela ação de mediador que, em determinado ambiente, seja ele formal ou informal, 

realiza o chamado letramento literário. Na escola, ambiente de educação formal, a mediação 

ocorre através do professor. Em casa, onde acontece o processo informal, a formação do leitor 

literário fica a cargo dos pais ou de adultos responsáveis.  

Ao restringir o contato com poesia ao que o professor, através do currículo, é 

obrigado a ensinar, corremos o risco de observar a escola trabalhando em prol do processo de 
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(não) formação do leitor de poesia, uma vez que, como sugere Eco (2011) a experiência 

literária que é feita em troca de algo, nesse caso nota, não cumpre o papel humanizador da 

literatura, tão defendido por Candido (2011).  

Muitas mudanças tem vivenciado o aluno do século XXI, principalmente no que 

tange à relação com a internet e com todo arcabouço dentro da Rede Mundial de 

Computadores (World Wide Web). A respeito disso, Kenski (2007) afirma: 

 

uma imensa e complexa rede de meios de comunicação, instalada em todos 

os países do mundo, interliga pessoas e organizações permanentemente. Um 

único e principal fenômeno tecnológico, a internet, possibilita a 

comunicação entre pessoas para os mais diferenciados fins. (KENSKI, 2007, 

p. 33). 

 

De fato, a internet tem transformado as relações entre as pessoas, assim como tem 

modificado a maneira de as pessoas lerem e escreverem, afinal, estão em contato com textos a 

todo instante, nas chamadas redes sociais, tais como: facebook, instagram, twitter, youtube. 

Nesse contexto, é necessário repensar a formação de leitores literários, porque além das duas 

instituições que mencionamos anteriormente, há outro ambiente para possível formação 

desses leitores: o ciberespaço.  

Ciberespaço, como o nome já sugere, significa um ambiente tecnológico, onde as 

relações se constroem virtualmente. Se antes líamos textos escritos e impressos, agora, a partir 

desse novo espaço, podemos ler na internet, a qual possibilita uma gama maior de 

informações e o acesso ao “mundo” com um clique. Esses textos lidos na web denominam-se 

hipertextos, que, conforme Xavier, se trata de uma“[...] forma híbrida, dinâmica e flexível de 

linguagem que dialoga com outras interfaces semióticas, adiciona e acondiciona à sua 

superfície formas outras de textualidade.” (XAVIER, 2010, p. 208) 

Os hipertextos são formados não apenas por linguagem verbal, mas também por 

links, imagens, efeitos sonoros, ícones e demais características próprias da rede, conforme 

Xavier (2010). Surge, nesse contexto, a figura do hiperleitor, aquele que conectado à internet, 

acessa os hipertextos e decide os caminhos de leitura a serem realizados. 

A poesia, antes escrita em papel ou impressa, apresentava características do texto 

poético. Na transição desses suportes, isto é, do papel às telas, o processo de criação do texto 

poético é afetado pelo contexto digital e são gerados novos significados, devido às inovações 

estéticas próprias do ciberespaço, como maior utilização de cores, formas, imagens; inclusão 

de sons no texto, movimentos, texturas e muitos outros recursos. Composta de todas essas 
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inovações, chamamos a poesia de digital, aquela que já nasce na rede e possibilita novas 

formas de escrita (produção) e leitura (recepção). 

Sobre isso, pensamos primeiramente na autoria e como a internet aproximou o 

autor do seu público leitor. A internet, de fato, possibilita muita interatividade e é mais 

democrática que o universo editorial, uma vez que quem escreve deixa de ser inalcançável, 

podendo estabelecer diálogos e vínculos através de comentários nas redes sociais e chats. 

 Além de o autor se tornar próximo, o ciberespaço modificou também as noções 

de espaço e tempo, os quais, antes, dificultavam o acesso aos livros, restrito a poucos que 

possuíam condições financeiras e sociais diferenciadas da maioria. Esse acesso foi facilitado, 

tornando os textos disponíveis a um hiperlink ou download no ciberespaço.  

Ademais, a poesia na rede pressupõe uma nova lógica criadora, a qual dispensa a 

linearidade do texto escrito e a formalidade das palavras meticulosamente organizadas, da 

esquerda para a direita, pois as palavras se agrupam, se transformam, se sobrepõem. Chartier 

(1999) explica: 

 

A inscrição do texto na tela cria uma distribuição, uma organização, uma 

estruturação do texto que não é de modo algum a mesma com a qual se 

defrontava o leitor do livro em rolo da Antiguidade ou do leitor medieval, 

moderno e contemporâneo do livro manuscrito ou impresso, onde o texto é 

organizado a partir de sua estrutura em cadernos, folhas e páginas. O fluxo 

sequencial do texto na tela, a continuidade que lhe é dada, o fato de que suas 

fronteiras não são mais tão radicalmente visíveis, como no livro que encerra, 

no interior de sua encadernação ou de sua capa, o texto que ele carrega 

[abre] a possibilidade para o leitor de embaralhar, de entrecruzar, de reunir 

textos que são inscritos na mesma memória eletrônica. (CHARTIER, 1999, 

p. 12-13). 

 

Atualmente, é possível não apenas ler as poesias, mas ouvi-las, vê-las 

movimentar-se, interagir com elas. O leitor, nesse contexto, amplia suas possibilidades de 

leitura, uma vez que pode comentar, fazer-se crítico e até escrever, tornando-o leitor e escritor 

simultaneamente. Com isso, passa a existir uma postura mais engajada e participativa no ato 

de leitura, uma espécie de coparticipação na construção textual, coautoria. Para Silva e Costa 

(2012), instaura-se a figura do wreader ou escrileitor. Esse escrileitor faz suas próprias 

escolhas e cria caminhos de leitura, sendo instigado a buscar mais e “passear” pelos 

hipertextos.   

Exemplos desse processo,são as fanfics, narrativa ficcional recriada a partir de 

personagens e enredos já existentes em outros gêneros (livros, filme, música, séries) e o 

instagram, rede social online em que os chamados instapoetas ou poetas da rede -  Izaías 
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Magiezi, conhecido como Zack Magiezi; João Doederlein, o Akapoeta  e Pedro Gabriel, com 

a marca “Eu me chamo Antônio”- iniciaram seus escritos primeiramente. 

Os poetas da rede utilizam recursos inusitados na criação. Em “eu me chamo 

Antônio”, por exemplo, a poesia ganha vida em guardanapos. Em um misto de linguagem 

verbal e não verbal, constroem-se versos envolventes, que comunicam com o hiperleitor, o 

qual possui uma conta no instagram e é seguidor. Akapoeta já poetiza de um jeito bem 

original, visto que suas poesias são em forma de verbete de dicionário. Os significados de 

cada palavra se multiplicam nesse texto, dando vazão às mais diversas emoções. Zack 

Magiezi, em suas “Notas sobre”, retoma a escrita em máquinas de escrever, trazendo ao 

ambiente virtual uma mistura do antigo e do novo.  

Ademais, verificamos uma mudança em relação ao interesse pela poesia que, 

antes considerada um gênero difícil, passa a ser lida com mais frequência em diferentes 

suportes. Segundo Sant'anna (2009), muitas são as contribuições desse novo ambiente de 

produção poética: 

 

No ciberespaço, ela aparece misturada com links, imagens, vídeos, ou seja, 

ela explora todos os recursos da hipermídia, fundindo várias linguagens e 

signos ao mesmo tempo: E, de repente, a poesia conhece um tipo de 

circulação surpreendente. Em seus blogs, em seus sites e suas intervenções, 

os poetas estão demonstrando não só se apoderar das novas técnicas, mas 

recuperando um terreno perdido. A poesia, boa ou má, está voltando ao 

cotidiano, demonstrando que é gênero primordial, a fresna por onde respira a 

mente humana. (SANT’ANNA, 2009, p. 19). 

 

Logo, conforme expõe o autor, a poesia está voltando ao cotidiano e esse é um 

passo primordial para que mais pessoas se interessem por literatura e tornem-se leitores 

ávidos.  

 

3 CONCLUSÃO 

Neste estudo, buscamos compreender o gênero poesia e suas particularidades, 

desde a “origem”até às novas configurações poéticas advindas do ciberespaço. O 

reconhecimento do ciberespaço pressupõe maior atenção às diversas mudanças ocorridas com 

o advento da internet. Nela, um mundo de conexões, cada vez mais, se amplia, tornando 

pessoas interligadas, as quais têm seus hábitos alterados. Assim, o processo de escrita e leitura 

literárias é também afetado.  

Nesse contexto, surgem o hipertexto e, por conseguinte, o hiperleitor. O hipertexto 

faz com vários recursos a exemplo de links, imagens, efeitos sonoros, gráficos, ícones etc., e 
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se encontra em sites, redes sociais e muitos outros espaços midiáticos. O leitor de hipertexto 

chamado, conforme Xavier (2010), de hiperleitor, se transforma na medida em que se conecta 

à internet e realiza suas leituras na tela, tendo mais acesso aos textos, podendo fazer escolhas 

próprias conforme seus gostos e até tornar-se escritor simultaneamente (escrileitor).  

Diante disso, neste trabalho, decidamo-nos a falar da poesia na rede ou poesia 

digital, gênero que tem reconquistado espaço em virtude das criações poéticas nas redes 

sociais. Por isso, consideramos imprescindível o reconhecimento da poesia digital para a 

formação do leitor literário neste século XXI. A escola, instituição responsável por essa 

formação no Brasil, necessita utilizar, com ênfase, o ciberespaço como ambiente profícuo 

para o incentivo e desenvolvimento da leitura literária.  
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LITERATURA INFANTIL COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA PARA 

DISCUSSÕES SOBRE GÊNEROS E SEXUALIDADES 

 

EIXO TEMÁTICO 4 - LEITURAS DE MUNDO PELO VIÉS LITERÁRIO  
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1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho propõe pensar a obra da escritora Ruth Rocha “Faca sem ponta, 

galinha sem pé” como elemento literário para discussão sobre gêneros e sexualidades. Para 

isso, o percurso metodológico adotado incorpora a pesquisa bibliográfica e a análise de 

discurso de Orlandi (1999). O pressuposto da pesquisa advém da leitura de que esse livro 

infantil subverte e questiona os binarismos empregados pela heteronormatividade vivenciada 

como norma social no repertório da sociedade contemporânea.  

Enquanto aspecto metodológico, a técnica de interpretação de Orlandi (1999) 

oferece o descentramento necessário para compreender a complexidade do texto de Ruth 

Rocha, quando colocado em relação com o contexto social. Por meio de uma discussão 

educacional de problematização do currículo com vistas à uma pedagogia queer, Louro 

(2008) conduz um debate sobre a instituição da heteronormatividade e a posterior construção 

de um modelo de representação do ser social que, ao se tornar referência, outorga o lugar do 

subalterno e do sujeito secundário. Assim, se postula a rejeição ao que foge da forma e 

normatiza os binarismos como masculino e feminino, heterossexual e homossexual, dentre 

outros modos. 

 

2 GÊNEROS E SEXUALIDADES 

O questionamento das identidades de gênero e a proposta de transgressão das 

convenções culturais que privilegiam determinadas experiências em detrimento de outras 

fazem parte de uma concepção que perpassa os conceitos de corpo, sexualidade e gênero. A 

reflexão sobre como as identidades são produzidas, e o que elas significam, tem lugar no 

campo da cultura e da representatividade. Nesse sentido, as práticas sociais são reguladas pela 

produção cultural e a cultura é o campo de elaboração do simbólico, onde são instaurados os 

valores, a moralidade e a normalidade. Portanto, os processos de construção das 
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masculinidades e feminilidades são culturais e o reflexo de uma cultura que invisibiliza a 

diversidade e deslegitima o sujeito que não se encaixa nos padrões hegemônicos é percebido, 

também, nas instituições de ensino: “Não há lugar, no currículo, para a ideia de multiplicidade 

(de sexualidade ou de gênero) – essa é uma ideia insuportável” (LOURO, 2008, p.67).  

Em diferentes culturas, a socialização de pessoas identificadas como homens é 

feita pela agressividade e violência, necessárias para a autoafirmação e inclusão. Enquanto o 

masculino se associa à força e hostilidade, o feminino é associado à passividade e resignação. 

Em “Faca sem ponta, Galinha sem pé”, as personagens Pedro e Joana, se veem diante de um 

confronto com os papéis de gênero a eles atribuídos, no qual “mulher é mulher, homem é 

homem”. Mas, afinal, o que isso significa? Ou ainda, como essas significações se sustentam e 

como elas reverberam na vida deles? Daniela Auad (2006, p. 23) nos dá uma pista quando 

afirma que “há de se duvidar do que é visto como ‘coisa de mulher’ ou como ‘papo de 

homem’”. 

 

2.1 FACA SEM PONTA, GALINHA SEM PÉ  

Na história infantil, os irmãos Pedro e Joana viviam em pé de guerra, Joana se 

incomodava por não poder jogar futebol e subir em árvores, pois eram consideradas “coisas 

de menino”, e quando o irmão reclamava, como constata-se na frase: “Mãe, olha a Joana 

encarapitada na árvore, parece um moleque!”. E ela rebatia: “Você toda hora está em cima da 

árvore, por que é que eu não posso?”. Joana questionava as imposições do “ser mulher”, mas 

zombava do irmão quando ele demonstrava vaidade ou se emocionava com filmes. “Olha a 

mulherzinha”. Quando Joana ficava irritada e batia portas e chutava coisas, logo era 

repreendida pela mãe, a dona Brites: “Que isso, menina? Que comportamento! Menina tem 

que ser delicada, boazinha...” E quando Pedro chorava, o pai, o seu Setúbal, ficava furioso: “E 

vamos parar com essa choradeira! Homem não chora”.  

Os trechos selecionados evidenciam a reprodução de uma lógica refletida de uma 

construção social que definiu papéis de gêneros específicos para homens e mulheres 

(LOURO, 2008). Quantas Joanas e quantos Pedros não se deparam com essas imposições 

todos os dias? E com quantas donas Brites e seus Setúbais eles não convivem, em casa, na 

televisão, na escola?  Essas condutas pré-determinadas e formas hegemônicas de ser e de 

viver o gênero e a sexualidade, reproduzidas nas instâncias pedagógicas, refletem no processo 

de formação dos sujeitos, e contribuem para a manutenção das desigualdades institucionais. É 

no campo da imposição dos papéis de gênero – definindo o que é cor de menina, cor de 
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menino; brincadeira de menina, brincadeira de menino; lugar de menina e lugar de menino – 

que as violências de gênero são justificadas.  

Por outro lado, é também nas instituições de ensino que essas formas podem ser 

questionadas e problematizadas. “Como a escola pode ser o lugar no qual se dá o 

discriminatório “aprendizado da separação” ou, em contrapartida, como pode ser uma 

importante instância de emancipação e mudança” (AUAD, 2006, p. 15). É nesse sentido que 

Louro (2008, p. 65.) propõe o questionamento do currículo: “Que tal se uma pedagogia queer 

colocasse em crise o que é conhecido e como nós chegamos a conhecer?”. O currículo não é 

neutro, o currículo se articula com o saber e o poder para governar corpos, no âmbito das 

relações de poder. Dessa forma, é preciso desconstruir, no campo epistemológico, formas 

engessadas e naturalizadas de conceber os gêneros, as sexualidades e os corpos. 

Os corpos carregam marcas de opressão, de transgressão, corpos contam histórias, 

é a partir dos corpos que as pessoas vivenciam ser mulheres, negras, lésbicas, homossexuais, 

transexuais, e é a cultura, a lente que nos permite ler esses corpos. Dessa forma, as diferenças 

sociais, de raça, gênero e sexualidade produzem sistemas de hierarquia que marginalizam e 

silenciam mulheres, homossexuais, lésbicas e negros. As representações sociais, nas mídias, 

na literatura e no currículo constroem valores junto com a sociedade, e também contribuem 

com a naturalização de comportamentos e a legitimação do preconceito e da desigualdade. 

Por tanto, é importante que as imagens e personagens presentes nos livros didáticos não 

deturpem as múltiplas identidades e não reproduzam estereótipos de gênero e raça, 

conservando a consciência histórica e a complexidade das diversidades na representação de 

grupos socialmente oprimidos. Que o currículo seja inclusivo, mas, se não puder, que seja ao 

menos problematizado.  

Retomando Ruth Rocha (2009), quando Pedro e Joana resolvem passar em baixo 

de um arco-íris, eles trocam de sexo. É nesse momento que as personagens têm um embate 

com as expressões de gênero produzidas culturalmente e percebem como elas podem ser 

questionadas. Ao chutar uma tampinha que estava no chão, Pedro, que agora é Pêdra, é 

enquadrada por Joana, que agora é Joano: “Vamos parar com isso? Menina não faz essas 

coisas”. Pêdra não compreende: “Ah, mas eu não me sinto menina! Tenho vontade de chutar 

tampinha, de empinar papagaio, de pular sela...” E Joano reclama: “Ué, eu também tinha 

vontade de fazer tudo isso e você dizia que menina não podia”, é quando Pêdra diz: “Mas é 

que todo mundo diz isso, que menina não joga futebol, que mulher é dentro de casa...”. “É 

porque todo mundo diz”. Porque não podemos, então, dizer o contrário? Comportamentos são 
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aprendidos. As expressões de gênero foram aprendidas, podem ser questionadas, podem ser 

reaprendidas.  

 

3 CONCLUSÃO 

Nesse sentido, é preciso compreender as relações de gênero enquanto relações de 

poder. Como aponta Silva (2017, p. 91), “gênero opõe-se, pois, a sexo: enquanto este último 

termo fica reservado aos aspectos estritamente biológicos da identidade sexual, o termo 

gênero refere-se aos aspectos socialmente construídos do processo de identificação social” 

Judith Butler (1990) vai além e questiona o caráter imutável do sexo, pois, para ela, o sexo, 

assim como o gênero, também é socialmente construído. Para Louro (2008, p. 67),  “o sexo é, 

ele próprio, uma postulação, um constructo que se faz no interior da linguagem e da cultura”. 

Percebe-se então que a forma como homens e mulheres são percebidos socialmente diz 

respeito ao conjunto de símbolos e valores construídos em torno dos sexos e, assim, 

características biológicas adquirem significados sociais para além de distinções físicas.  

Portanto, as desigualdades entre homens e mulheres, homossexuais e 

heterossexuais fundadas nos papéis de gênero, socialmente construídos ao longo do tempo, 

não são naturais, mas foram naturalizadas e precisam ser questionadas e subvertidas. Isto 

posto, não há justificativa que se sustente para que Joana não possa jogar futebol ou para que 

Pedro não possa ver novela. Foi preciso que eles trocassem de “papéis” para que entendessem 

que esses papéis não são imutáveis. E é preciso que a escola esteja pronta para respeitar e 

acolher o Pedro que se identifica como Pêdra, ou a Joana que se vê como Joano, e ainda, a 

Joana que gosta da Maria e o Pedro que gosta do João. Mais que isso, é preciso adotar um 

currículo e uma política educacional inclusivos, que não marginalize nenhuma sexualidade, 

nenhum gênero e nenhuma experiência, mas que seja um espaço de livre expressão e 

aprendizado.  
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IMAGENS QUE LEEM: REPRESENTAÇÃO DE MOÇAMBIQUE POR MEIO DE 

FOTOGRAFIAS 
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1 INTRODUÇÃO 

Mediante o projeto de pesquisa e de mobilidade – “Sementes crioulas, quintais 

agroecológicos e cooperação popular: troca de saberes e experiências de economia criativa do 

cerrado brasileiro as savanas em Inhambane/Moçambique” – desenvolvido junto à  

Universidade Eduardo Mondlane – Escola Superior de Hotelaria e Turismo de Inhambane – 

Moçambique, e o projeto “Desenvolvimento Territorial e Sociobiodiversidade: perspectivas 

para o mundo do Cerrado” (PGPSE-CAPES, 411), foram executadas várias atividades 

acadêmicas 

As várias missões científicas realizadas em função do projeto, ao incluírem 

professores, pesquisadores e estudantes de várias instituições brasileiras,  tinham o objetivo de 

gerar conexão de saberes entre sujeitos dos  países em questão. Tratou-se de efetivar  ofertas 

de mini-cursos, simpósios temáticos, trabalhos de campo,  rodas de prosa nas machambas, e 

álbum fotográfico de maneira a registrar situações e eventos do país por meio do recurso 

iconográfico das imagens fotográficas. 

No presente trabalho nos ocuparemos de apresentar uma interpretação de 

Moçambique a partir de reflexão que aglutina as imagens fotográficas e as intepretações 

oriundas do grupo de pesquisadores e professores da   denominada  geografia da imagem. 

Este grupo de pesquisa repercute o seu trabalho no sentido de averiguar, exercitar e 

pedagogizar “a cultura visual da geografia”. Para isso parte-se de alguns princípios. O 

principal é a tomada da imagem fotográfica como um texto, ou seja, uma elaboração que 

envolve os campos técnicos e outros como a perspectiva, a distância, os ângulos, os tons, as 

cores, as sombras. 
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Dessa feita, coube também averiguar a relação entre fotografia e sociedade 

contemporânea. Num trabalho anterior foi enunciado: 

 

... não há dúvida que os “cliques” e os “flashes”, tão habituais nas redes 

sociais e na prática cotidiana do sujeito contemporâneo, são revelações do 

próprio espaço/tempo em que se instauram, nos quais a fotografia foi 

popularizada. Nesse mesmo espaço/tempo, vive-se o pleito do 

tecnocentrismo, da multimídia, da dessacralização da imagem, da força de 

um olhar banal ou o “ready-made” na incauta propriedade em transformar 

cada momento, cada lugar e cada situação na glorificação do imediatismo, 

ou no que denominamos “dispersão do pensamento”, em virtude da 

fragmentação que ofusca o todo e deforma os sentidos (CHAVEIRO; 

BORGES, 2014, p. 69). 

 

Tal como se tem refletido, a popularização da fotografia como um expediente 

cotidiano das sociedades mundializadas, não é apenas a expressão de um olhar banal, mas a 

configuração de um modo de pensar – e de um modo de ser. A questão que se coloca é: a 

imagem fotográfica pode ser um meio para estabelecer uma leitura dos problemas, dos 

conflitos e das contradições sociais? 

Consideramos, sob a perspectiva teórico-metodológica, que a fotografia possui 

diferentes sentidos – entretenimento, adesão cultural, registro de memória, narcisificação e 

outros -  que não se situam apenas em sua realidade física e icônica. Ela se realiza na sua 

apropriação que, por sua vez, se estende ao modo como as sociedades capitalistas 

financeirizadas, tecnocentradas e urbanizadas se desenvolvem. Poder-se-ia dizer: como 

artefato cultural, a foto fotografa o mundo. Ou: as imagens dizem o sujeito. 

 

2 IMAGENS QUE LEEM 

Moçambique é um país de identidade social ambígua: constatou-se que, embora 

não haja, sob o ponto de vista jurídico, a propriedade da terra, a vida urbana é conduzida pela 

mercandização. Essa ambiguidade é complexa: a sua libertação das garras do colonizador, em 

1975, ocorreu propugnando o socialismo, contudo a sua condição anterior poder-se-ia 

denominar de pré-capitalista. A construção do socialismo moçambicano ocorreu na fase em 

que a acumulação capitalista encetava a mundialização do capital, a reestruturação do trabalho 

e a injeção de um período técnico-científico-informacional. 

Essa situação, face ao espaço herdado, coloca Moçambique entre os dez (10) mais 

pobres do mundo. Entretanto, o que se denomina “pobreza” em termos  dos indicadores de 
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fontes hegemônicas como o PIB – Produto Interno Bruto – pouco revela da cultura do país, 

como por exemplo, a diversidade de etnias, línguas, modos de vida. 

Embora o país luta por uma unidade identitária face às profundas diferenças 

étnicas, de língua, crenças, há traços comuns reveladores de Moçambique. Um desses traços é 

a participação da mulher que ocupa um lugar central no trabalho nas Machambas. 

 

Fotografia 1- Camponesa fazendo adubo orgânico na Machamba 

Fonte: Missão científica-Brasil (2016) 
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Fotografia 2- Camponesas na Machamba 07 de Abril  

– cinturão verde de Inhambane=MZB 

 
Fonte: Missão científica-Brasil (2016). 

 

Fotografia 3- Camponeses caminhando em direção à Machambas –  

Inhambane – MZB 

 
Fonte: Missão científica-Brasil (2016) 

 

 A ausência de trabalho formal, ou seja, mais de 80% dos trabalhadores do país 

não possui carteira assinada em decorrência, inclusive, do trabalho de autosustentação no 

campo, por isso ocorre uma luta árdua na atividade do trabalho informal. Marcadamente 

espontâneo, insalubre e sem organização do Estado, este tipo de trabalho se estende às 

mulheres, crianças, adolescentes e adultos. Mais de 80 % da população vive deste tipo de 
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trabalho ramificado em grupos de sujeitos em todos os lugares do país, como nas cidades, nas 

beiras das estradas, na entrada das cidades. 

 

Fotografia 4- Mulheres no trabalho informal 

 
Fonte: Missão científica – Brasil-2016 – Inhambane-MZB 

 

A relação cidade-campo, além da precariedade da rede viária, expressa a seguinte 

situação: a maioria da população vive no campo, mas o campo não provê as necessidades. 

Diante disso, diariamente o sujeito possui uma vida dupla: trabalha na terra nas machambas e 

no comércio informal nas cidades. As chapas – veículos de transporte de pessoas – se juntam 

à extensas caminhadas a pé. 
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Fotografia 5 - Chapa cheia de trabalhadores em direção às Machambas 

 
Fonte: Missão científica-Brasil (2016). 

 

A estilização da cultura africana encontra no Turismo um lugar de se evidenciar. 

A imagem mostra crianças dançando ao modo performático para ser objeto de fotografia de 

turistas. No caso específico desse tipo de atividade, o turismo faz tabela com a precarização 

da vida. A beleza cênica das paisagens e, em muitos casos, a estetização da miséria, reforça a 

imagem de África como continente exótico. 

 

Fotografia 6 - Crianças na ilha dos porcos 

 
Fonte: Missão científica Brasil – 2016 – Ilha dos Porcos – MZB. 
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A ambiguidade do modelo do país ecoa nas paisagens urbanas: o fato de não 

produzir para a exportação e, portanto, de não ter a capacidade de financiamento, ao mesmo 

tempo que se encontra determinado pelas condições capitalistas externas,  o pais apresenta 

forças produtivas precárias e ausência de políticas públicas urbanas como se vê na imagem. 

 

Fotografia 7- Rua de Maputo – Moçambique 

 
Fonte: Missão científica Brasil (2016). 

 

Fotografia 8- Ruas de Mafalala – Maputo – Moçambique 

 
Fonte: Missão científica Brasil (2016). 
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Fotografia 9- Fortaleza da Ilha de Moçambique 

 
Fonte: Missão científica-Brasil (2016) 

 

A alta taxa de fecundidade do país, a fome, a precariedade das forças produtivas, a 

dependência econômica – e outras situações e problemas advindos da estrutura do país, 

marcada por uma história de colonização, não elimina a alegria moçambicana. Essa alegria 

devotada nas cores, no uso da capulana e na profunda afetividade expressa uma vida cantante 

e cromática. O colorido entusiasmado  das roupas, o sorriso fácil do sujeito moçambicano e o 

afeto da mãe são artefatos de uma utopia resistente lograda na riqueza de uma cultura diversa. 
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Fotografia 10- Mãe moçambicana – saia urbana de Inhambane 

 

Fonte: Missão científica-Brasil (2016). 

 

O sotaque da luz veiculada pela máquina fotográfica não apenas registra cenas, 

eventos e situações, diz respeito também àquele que aperta o gatilho da máquina, fraga as 

cenas, organiza os ângulos. Isso esclarece: os sentidos humanos, propriedades do corpo, agem 

a partir de valores, intenções e determinações ideológicas. No caso específico de 

Moçambique-África, a profunda beleza natural e do povo contrasta com o golpe geopolítico 

de dominação. Essa contradição é cunhada nas imagens que leem o país e desafia a 

consciência coletiva mundial. 
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A CONTRIBUIÇÃO DA LINGUAGEM DOS QUADRINHOS COMO 
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1 INTRODUÇÃO 

A escola não se distingue das demais instituições do Estado. Geralmente, replica 

condutas repetidas e burocráticas, como as aulas tradicionais, em que há grande sobrecarga de 

teorias consideradas defasadas e enfadonhas na visão dos jovens que se encontram imersos 

em um tempo de rapidez e instantaneidade. 

Observamos que, cada vez mais, os professores necessitam, em sala de aula, de 

estratégias eficientes e eficazes. Diante disso, há a necessidade de incluir nos ambientes 

educacionais novas formas e ferramentas de ensino. Para o contexto de sala de aula, o grande 

desafio é construir e mediar o aprendizado, unindo-o a estratégias inovadoras. 

Neste sentido, e tendo como base experiências da prática docente, este trabalho 

tem como objetivo apresentar a linguagem dos quadrinhos como um importante recurso 

didático-pedagógico de mediação do processo ensino-aprendizagem. Entendemos que os 

quadrinhos configuram-se como recursos viáveis, devido as suas estrutura e linguagem, o que 

facilita a fixação de conteúdos, ao mesmo tempo em que desenvolve o senso crítico e a 

criatividade dos alunos. 

 

2 O USO DA LINGUAGEM DOS QUADRINHOS COMO RECURSO DIDÁTICO-

PEDAGÓGICO  

A utilização de meios e instrumentos didáticos consiste em recurso eficaz no 

processo de preparo de aulas e apresenta resultados perceptíveis e palpáveis. Devido à 

necessidade de inovação, incluímos em nossas práticas escolares a linguagem dos quadrinhos, 

como forma de mediar conteúdos escolares, desenvolver habilidades e promover o 

aprendizado. 
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A linguagem dos quadrinhos, devido as suas características atemporais e como 

literatura acessível, contribui significativamente com a sociedade. Segundo Cirne (1970, p. 

45): 

 

[...] os quadrinhos nasceram dentro do jornal — que abalava (e abala) a 

mentalidade linear dos literatos, — frutos da revolução industrial... e da 

literatura. Seu relacionamento com a televisão seria posterior — que o 

esquema literário que os alimentavam culturalmente seria modificado, mas 

não destruído. Em contradição dialética, os quadrinhos (e o cinema) 

apressariam o fim do romance, criando uma nova arte — ou um novo tipo de 

literatura — tendo o consumo como fator determinante de sua permanência 

temporal. 

 

A utilização desse instrumento como ferramenta acessória possibilita aos 

estudantes interagirem de forma espontânea com os conteúdos. Por meio da linguagem dos 

quadrinhos, podemos promover um ambiente lúdico e didático, instigando os alunos a 

participarem das aulas. Essa linguagem, por sua estruturação, atua como uma espécie de ponte 

entre o conteúdo e o aprendizado. Isso ocorre porque os quadrinhos têm, segundo Moretti 

(2006, p. 2), “[...] personagens e elenco fixos, narrativa sequencial em quadros numa ordem 

de tempo onde um fato se desenrola através de legendas e balões com texto pertinente à 

imagem de cada quadrinho”. Essa sequência norteadora dividida por quadros faz como que os 

alunos deem continuidade à leitura, a fim de compreenderem o conteúdo ali apresentado, 

como fatos do cotidiano, crítica, informação etc. 

Além disso, a linguagem dos quadrinhos promove o desenvolvimento da leitura e 

da interpretação, além de maior participação dos alunos. Não é fato desconhecido que a 

concentração dos estudantes varia conforme a idade. Desse modo, ao inserir uma linguagem 

acessível e, em muitos casos, humorada no contexto da sala de aula, a tendência é que eles se 

tornem mais participativos e interessados. 

A linguagem dos quadrinhos serve também como promotora de informações. 

Além de lazer, por ser lúdica, e despertar as habilidades cognitivas de quem as lê, “[...] as tiras 

de quadrinhos, as charges e os cartuns podem ser considerados tanto transmissores de 

informação, quanto agentes de lazer para um grande número de pessoas que pratica esse tipo 

de leitura” (Silva, 2010, p. 36). 

A leitura de quadrinhos traz não apenas a sensação de prazer ou descontração, 

como também desperta o senso crítico e criativo do leitor, entre outras possibilidades, 

proporcionando observações distintas. Como ressaltado por Silva (2013, p. 220): “A 



 

107 

linguagem polifônica (vários sons) e polissêmica (vários sentidos) dos quadrinhos possibilita 

leituras diversas”.  

Diante do exposto, ressaltamos que a linguagem dos quadrinhos, quando 

associada com aulas expositivas, promove retorno imediato. A leitura e o uso dos quadrinhos 

contribuem para o aprimoramento de conhecimentos e aprendizados e para a criticidade, além 

de despertar inúmeras outras habilidades nos alunos. 

 

2.1 AS CONTRIBUIÇÕES DOS QUADRINHOS EM SALA DE AULA 

A linguagem dos quadrinhos promove interações e permite interpretações 

múltiplas acerca de determinados assuntos. Com o objetivo de ratificar essa premissa, citamos 

o exemplo de uma das autoras deste resumo. No decorrer de sua prática docente, ela utilizou a 

linguagem dos quadrinhos como instrumento didático em uma atividade sobre biomas. Na 

ocasião, uma tira de quadrinhos da personagem Mafalda, do argentino Quino, foi apresentada, 

a fim de levar os alunos a uma leitura humorada e lúdica do bioma Cerrado. Com base nessa 

atividade, a autora observou que a atenção e a criticidade dos estudantes ficaram mais 

aguçadas quando expostos a algo lúdico, humorado e inovador.  

Diante disso, podemos afirmar que a linguagem dos quadrinhos alcança a 

satisfação e amplia a criticidade e a ludicidade, podendo ser trabalhada pelos diversos 

componentes curriculares. Por exemplo: abordagens de estruturas linguísticas e inserção da 

literatura brasileira para o ensino de Língua Portuguesa. No contexto da Geografia, Rama e 

Vergueiro (2004, p. 87) pontuam que “[...] o ensino de Geografia passa por um processo de 

renovação, que resgatou a importância da leitura do mundo a partir da leitura da paisagem, a 

qual é entendida como o aspecto visível do espaço geográfico”. Com base nessa consideração, 

observamos que a leitura de quadrinhos promove nos aluno o sentimento de pertencimento. 

Assim, em escala e aspectos locais, podemos trabalhar, por exemplo, autores como Christie 

Queiroz, criador do Cabeça Oca. Portanto, a potencialidade do uso da linguagem dos 

quadrinhos embasa o ensino de alguns conteúdos no currículo de Língua Portuguesa, bem 

como no de Geografia, quando do estudo dos conceitos de lugar, território, região, paisagem e 

espaço.  

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A construção do conhecimento por parte do aluno ocorre mediante a interação 

significativa entre ele e o conteúdo. Desse modo, devido ao seu potencial visual e crítico, 

consideramos que a linguagem dos quadrinhos configura-se como recurso e instrumento 
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didático-pedagógico que contribui na promoção de um ensino eficaz, desenvolvendo 

habilidades cognitivas.  
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RESUMO 

Maurice Halbwachs (2006, p. 29) disse que, “quando voltamos a uma cidade em 

que já havíamos estado, o que percebemos nos ajuda a reconstituir um quadro de que muitas 

partes foram esquecidas”. Embora a vida siga para frente, pode surgir a necessidade de se 

voltar a um lugar há tempos deixado para trás. Por que isso ocorre? Essa é a primeira 

indagação que surge para o leitor do romance contemporâneo Mesa dos inocentes, publicado 

no ano de 2010, de autoria da goiana Adelice da Silveira Barros. 

Este trabalho propõe a apresentação do referido livro, ainda pouco conhecido do 

meio acadêmico, com o objetivo de destacar a relevância da memória em sua construção 

narrativa. No romance, ecoam as vozes do passado. Para sua compreensão, por se tratar de 

uma narrativa de memória, além dos pressupostos teóricos de Halbwachs (2006), são 

relevantes as ideias de Walter Benjamin e de comentários feitos pelas críticas Vera Maria 

Tietzmann Silva (2014) e de Waldevira B. Pires Moura (2003). 

Em seu enredo, a narradora protagonista, Ana Vitória, retorna à sua cidade natal, 

chamada Cristal, mas também realiza a volta ao passado por meio das reminiscências 

evocadas por aquele espaço. Esse deslocamento, ao mesmo tempo, físico e temporal, faz-se 

necessário porque a personagem precisa resolver querelas que a incomodavam muito, 

especialmente a não compreensão do suicídio de sua estimada prima Tomázia (com quem 

possuía um forte vínculo, uma vez que ambas foram criadas com muita proximidade).  

Tomázia era uma linda moça, não só fisicamente, mas de uma índole de 

impressionante bondade. “A beleza. A insustentável, insuportável pureza de Tomázia!” 

(BARROS, 2014, p. 15, grifo nosso). Essa fala de Laura (tia de Ana Vitória, já bem idosa, 

contudo lúcida) sobre sua filha já constitui um espécie de flashforward (antecipação) do 

desfecho fatídico da jovem. Por toda a tessitura narrativa, há o mistério que envolve os fatos, 
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os quais são apresentados aos poucos e por caminhos tortuosos, pois o tempo da memória é 

marcado por idas e vindas, paradas e retomadas, formando um emaranhado hipnótico. 

Ana Vitória, aos 60 anos de idade no momento da narração, foi convidada à 

cidade interiorana em que cresceu. Aceitando o convite, ela viu a oportunidade de desvendar 

o enigma que muito lhe incomodava. Havia uma lacuna no passado relacionada, sobretudo, 

com seu sólido casamento, visto que seu adorado marido tinha sido o primeiro amor de 

Tomázia. Depois que se vê realizada em diversos aspectos da vida, especialmente, por se 

tratar de uma mulher entrando na terceira idade, essa fase da vida vem acompanhada de 

temores. De acordo com Silva (2010, p. 10): “É essa urgência em aplainar sua história, em 

colocar um ponto final onde haviam ficado reticências, que a [Ana Vitória] convence a tentar 

‘atar as duas pontas da vida’”.  

Conforme Halbwachs (2006), as lembranças podem ser encerradas se o grupo a 

quem correspondem se dissipar, por isso, precisa-se manter um elo entre os integrantes a fim 

de reavivar aquilo que aconteceu no passado, mesmo que esse processo possa ser doloroso. 

Em Mesa dos inocentes, o ato de rememorar da protagonista recebe um auxílio coletivo (de 

outras personagens), com o propósito de levar o leitor a conhecer o motivo de famílias 

esconderem fatos impactantes, os quais, se tivessem sido devidamente revelados, poderiam 

evitar os sofrimentos duradouros.  

A história é construída a partir do silenciamento, tão marcante nas relações 

humanas daquele tempo patriarcal e autoritário, quando os deslizes de adultos eram guardados 

como segredos e somente, com o passar dos anos, os mistérios poderiam ser desvendados. Ao 

rever o passado no presente, é possível compreender vivências de um tempo em que 

obstáculos, tais como o silêncio, não permitiam a superação de problemas. 

Segundo Halbwachs (2006), há uma memória coletiva e outra individual: a 

primeira é resultado da convivência com testemunhas de fatos vivenciados no passado; a 

segunda refere-se ao indivíduo que, por sua vez, como ser social, está inserido em um grupo e 

é, a partir deste, que elabora suas lembranças. Ainda a esse respeito, o referido autor afirma 

que “o funcionamento da memória individual não é possível sem esses instrumentos que são 

as palavras e as ideias, que o indivíduo não inventou, mas que toma emprestado de seu 

ambiente” (HALBWACHS, 2006, p. 72).  

A narradora, em um entroncamento – momento de decisão e mudança de rumo – 

altera seu itinerário e, ao chegar à casa de sua tia Laura, já continua seu reencontro com o 

passado. Nesse instante, dá-se início a supostas comprovações de que a própria Ana Vitória 

tinha parcela de culpa em relação à morte de Tomázia. Há uma versão de um delito – 
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adultério - até então só visto pela ótica da moral daquela época e sem considerar o viés de 

quem o cometeu. É aí que o leitor se depara com a leviandade tão comum nas pessoas quando 

julgam umas as outras apenas pelas aparências ou fatos informados por outrem. Falas, a priori 

absurdas, revelam-se, entretanto, fundamentadas no final, com o conhecimento do motivo do 

convite àquela jornada no tempo e no espaço. Laura não só confessa e justifica uma traição à 

ilustre e esperada visita Ana Vitória, como também mostra à sobrinha algumas das máculas 

que a própria carregava, como a inveja da prima. 

Narrativa memorialística, com fluxos de consciência, não obedece a uma ordem 

sequencial. Isso, muitas vezes, pode confundir o leitor que deve estar atento ao ato de narrar 

que, por sua vez, parece ser um ponto complexo de bilro. A agilidade das mãos da bordadeira 

seduz, encanta, mas também revela (aparentemente) segredos anuviados. Benjamin (1994) 

aponta que narrar é “intercambiar experiências” e isso se dá com maestria. No enredo, a 

narradora traz à tona por meio de reminiscências o quanto a memória tem o poder de 

influenciar toda uma trajetória de vida.  

Para Silva (2010), no prefácio da segunda edição do livro Mesa dos inocentes, 

após a leitura, o leitor pode refletir sobre arestas do passado e, possivelmente, apará-las. O 

fato de o ser humano não buscar seu passado, sua história, coisifica-o cada vez mais, já que 

isso o conduz à perda da necessária sensibilidade para ver o outro por um viés mais humano. 

Somente após o périplo da narradora nos campos da memória, que a paz voltou a reinar em 

seu espírito uma vez que seu presente tranquilo a acusava, da mesma forma que foi acusada, 

estando em Cristal, de usurpadora ou até de traidora por ser considerada uma dos pivôs 

desencadeadores da morte da prima. O leitor de Adelice pode refletir sobre a tradição 

patriarcal e sua necessária ruptura que resulta em diversas consequências, facilmente 

nominadas de remorsos, solidão e abandono. 

Moura (2003, p. 02) afirma que “a finalidade de um romance de memória é 

resgatar o passado que, de certa forma, permanece sem transparência, inconsciente, nebuloso. 

Recuperando-o, o narrador poderá valer-se do seu entendimento e lançar-se de forma mais 

inteira e consciente ao futuro”. É isso que acontece à Ana Vitória, visto que os segredos foram 

revelados, similarmente a “fantasmas” que foram extintos.  

Enfim, como resultado de análise, Ana Vitória volta da viagem ao passado com os 

esclarecimentos que foi buscar. Descobrem-se os segredos guardados há muitos anos debaixo 

de sete chaves, compreendem-se os erros passados e pretende-se alcançar a paz interior. Esses 

fatores são importantes para a reflexão que as pessoas devem fazer sobre a própria vida. 

Entretanto, resta o futuro que continua incerto para todos os seres humanos, mas nem tanto, 



 

112 

como diz Ana Vitória: “... o brilho incomparável de um manto afogueado e transparente 

começa a ofuscar meus olhos, despeço-me do último arrependimento: não ter dito ao Thiago 

[seu marido] que não se preocupasse comigo, que começava ali meu aprendizado de 

domesticar a selvageria do silêncio” (BARROS, 2010, p. 206). Em outros termos, nesta 

citação, trata-se de uma imagem que metaforiza a chegada da morte da protagonista que é, 

sim, a única certeza dos seres viventes. A forma de conduzir a narrativa, por meio da 

memória, apresenta-se como um fio de Ariadne que elucida ao leitor a urgência de a 

protagonista se reconciliar com o passado em busca de seu autoconhecimento. 
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1 INTRODUÇÃO 

Um texto a seis mãos. Nenhuma das autoras é deficiente visual. Só podem 

perceber/imaginar a deficiência pelo relato de pessoas cegas, ou pela literatura. A percepção 

do espaço é singular e definidora da existência de cada uma de nós e, igualmente, das pessoas 

que não têm a possibilidade biológica de enxergar. Em relatos de trabalho de campo, 

realizado pelo projeto de pesquisa de mestrado em Geografia intitulado “Espaço, sujeito e 

existência dos trabalhadores deficientes visuais na cidade de Goiânia”, foi possível identificar 

um pouco das singularidades da existência de sujeitos com deficiência visual.  

Neste artigo, mostramos como a arte literária nos favorece no sentido de tentar 

compreender esses sujeitos com os quais conversamos em campo. A literatura ajudou-nos a 

narrar que os devires de pessoas videntes e não videntes não dependem dos olhos biológicos. 

Dependem, sim, dos olhos simbólicos. 

 

2 DA PESQUISA À LITERATURA 

Segundo Chaveiro (2015), a literatura contribui para o reconhecimento da 

importância dos dizeres da experiência, os quais cumprem o papel de discernimento dos 

sentidos espaciais. Para ele, “[...] o sujeito se faz linguagem. E a linguagem se faz para que o 

sujeito exista, se relacione, promova encontros” (Chaveiro 2015, p. 45). Dessa forma, 

partimos do pressuposto de que o mundo é construído na linguagem, num caldeirão de 

símbolos.  

Nas observações realizadas em um trabalho de campo realizado no mês de abril de 

2019, vimos que as pessoas com deficiência visual se relacionam mais entre si do que com 
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outras pessoas videntes. Casamentos e amizades entre os próprios cegos são mais comuns. 

Rara a vez em que há relações simétricas e tranquilas entre videntes e deficientes visuais. Por 

certo, a hierarquia dos que veem pelos olhos tutela a existência e vivências espaciais dos que 

vêm pelas palavras. No conto O Cego Estrelinho, de Mia Couto, vemos essa dependência 

acontecer, tal como vimos no campo de nossa pesquisa. Todavia, a narrativa literária subverte 

as cegueiras e permite a experiência dos devires do cego que vê e da vidente que não enxerga. 

 

2.1 O CEGO E A LINGUAGEM INVENTIVA 

O conto O cego Estrelinho se organiza em dois planos de sentido. O primeiro é 

aquele da extração simples da fábula: no texto, a história de Estrelinho, um cego que é guiado 

pelas mãos de Gigito - um “falador-fabulador” do mundo. Ele o descreve, sempre o 

fantasiando, a Estrelinho, que se diverte, pois passa a ver a realidade à sua volta com boas 

doses de fantasia e de sonho. 

Estrelinho sabe da fundamental importância de uma narração desejante e vívida 

em sua existência de cego. Para dizer da crucial presença de Gigito no cotidiano do 

protagonista, o narrador dirá: “Memória de Estrelinho tinha cinco dedos e eram os de Gigito 

postos, em aperto, na sua própria mão”. Ao cego também é evidente a conexão entre os dois: 

“se você morrer, tenho que morrer logo no imediato. Senão: como acerto o caminho para o 

céu?”. 

Todavia, em dado momento, naquilo que chamamos, de acordo com Aristóteles, 

de peripécia, ou seja, de uma reviravolta que abala o equilíbrio da história, Gigito é chamado 

à guerra. Nesta convocação para servir ao Exército, há a morte simbólica de Estrelinho. Ele 

passa a ficar desgostoso da vida, pois as mãos-guias que o faziam dormir tranquilo são 

levadas para longe. É só neste instante – quando lhe é tirada a possibilidade de um desejo 

narrativo advindo do amparo em Gigito – que Estrelinho passa, de fato, a se sentir cego. 

“Agora, só agora, sou cego que não vê”, vai dizer. 

Entretanto, o amigo-guia lhe assegura: Gigito mandaria sua irmã, Infelizmina, 

para lhe narrar o mundo. Antes da chegada da nova companheira, Estrelinho vê-se na sarjeta, 

envolto a vários tons de silêncios e de escuridões. Quando Infelizmina chega a seu convívio, 

ela passa então a lhe descrever o mundo: mas não há, na prosa da mulher, encantamento, 

tampouco há fantasia. Ela narra a realidade em um processo apenas descritivo e factual. E, 

assim, era como se Estrelinho tivesse perdido a visão pela segunda vez. 

Todavia, no convívio com Infelizmina, um dia Estrelinho percebe os seios 

redondos da nova companheira. Entregue ao desejo, pela primeira vez se provando pelo afago 
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da outra, provando o gozo sexual, Estrelinho “se revive”, reanima-se. De novo, era um 

homem completo. 

Quando, já no desfecho, um mensageiro de guerra noticia a morte de Gigito, o 

cego não se espanta, talvez porque já tivesse passado por aquela primeira morte decorrente da 

partida do companheiro. Já Infelizmina passa a morrer por dentro. Emudece-se. Como diz o 

narrador: “tristonhava, definhada. E assim ficou, sem competência para reviver”. Mas é aí que 

há o grande trunfo da história – aquele capaz de fazer com que a Literatura “fale” em intenção 

de um povo que é oprimido pelas hegemonias. Estrelinho passará a guiar Infelizmina. Ora, o 

cego já havia aprendido a ver, isto é, já havia aprendido a percorrer, pelo recurso à linguagem, 

os mais entusiasmados firmamentos.   

 

Então iniciou de descrever o mundo, indo além dos vários firmamentos. Aos 

poucos foi despontando um sorriso: a menina se sarava da alma. Estrelinho 

miraginava terras e territórios. Sim, a moça, se concordava. Tinha sido em 

tais paisagens que ela dormira antes de ter nascido [...]. 

E quando já havia desenvencilhado da tristeza ela lhe arriscou de perguntar: 

– Isso tudo, Estrelinho? Isso tudo existe aonde? 

E o cego, em decisão de passo e estrada, lhe respondeu: 

– Venha, eu vou-lhe mostrar o caminho! 

 

Decorre daí o segundo plano de sentido, advindo de uma interpretação metafórica 

da narrativa. Expliquemos: as actantes de Mia Couto são construídas para gerar surpresa nos 

leitores. Forster, no livro Aspectos do romance, classifica a existência de dois tipos de 

personagens literárias: as planas, ou seja, aquelas constituídas “ao redor de uma única ideia 

ou qualidade” (FORSTER, 1974, p. 53-54); e as redondas, construídas com dinamismo 

introspectivo. Tal dinamismo leva os leitores à surpresa – são personagens que nos fisgam do 

início ao fim do texto, pois seus pensamentos são variáveis e dinâmicos, construídos a partir 

de uma estrutura psíquica complexa.  

Percebam o nível de complexidade no conto de nossa análise. Estrelinho é um 

cego que vê pela linguagem. Gigito é um sonhador que tem, como contraponto às suas 

fabulações, a concretude do aço da arma... Ora, não é gratuito, no conto, que seja “a guerra” o 

pretexto para o fim da narrativa fantasiosa, pois esta escolha demonstra a crítica do escritor à 

realidade. É como se nós, ao lermos, nos perguntássemos: “ora, não se pode narrar em paz os 

sonhos de um mundo sem que a dura realidade política nos mate?”. Infelizmina é aquela 

afeita à visão descritivista, incapaz de fabular, mas que, depois de um baque, deixa-se levar 

pelas fantasias, nada denotativas, de um cego!  
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Intuímos, a partir daí, que a realidade só é acessível pela via do sonho e do desejo. 

Nisso, videntes e não videntes se igualam. Há assim a superação das dicotomias. O cego, 

então, ganha relevância: iniciado pelo amigo Gigito, ele – o sonhador – é quem, ao desfecho 

da história, mostrará caminhos, decidindo passo e estrada. Couto lança seu leitor à subversão 

do pensamento dominante centrado “na visão perfeita”: a visão perfeita é, pois, a do cego-

poeta que a partir do escuro dos olhos imagina e vê o mundo, conquistando a realidade pela 

linguagem fabuladora. Opera-se assim o devir: embora não sejamos cegos, devimos-

Estrelinho e queremos provar o mundo a partir de seu escuro-vedor. No plano da arquitetura 

textual, há um ponto interessante à análise. Quando Gigito vai embora, a cena é assim 

construída:  

 
O cego estendeu o braço a querer tocar uma despedida. Mas o outro já não 

estava lá. Ou estava e se desviara, propositado? E sem água ida nem vinda, 

Estrelinho escutou o amigo se afastar [...]. Pela primeira vez, Estrelinho se 

sentiu invalidado. 

 

Até esse trecho, o ponto de vista narrativo é em terceira pessoa, constituindo-se no 

que Friedman (1967, p. 174) chamou de onisciência neutra: uma perspectiva ilimitada pela 

qual o narrador não assume o ponto de vista de nenhum personagem e nos conta a história 

como quem tudo sabe, observando-a por todos os ângulos (FRIEDMAN, 1967, p. 175). 

Todavia, neste excerto há uma mudança. Observem as frases: “Mas o outro já não 

estava lá. Ou estava e se desviara, propositado?”. O narrador aqui já não observa a história por 

todos os ângulos. Ora, se observasse, saberia se Gigito já teria ido embora. Há aqui uma 

essencial mudança na voz narrativa: ela se coloca dentro da história, assumindo as dúvidas da 

personagem Estrelinho. É como se os leitores vissem “a despedida de Gigito” pela dor do 

cego, pela incerteza de seu escuro. Sai-se da onisciência neutra e se chega à onisciência 

seletiva (FRIEDMAN, 1967, p. 177).  É exatamente a partir desta estratégia composicional 

que o leitor devém-cego, passando a provar o mundo a partir desta subjetividade. É assim, 

portanto, que o trabalho estético com a palavra possibilita o reconhecimento de alteridades. 

 

2.2 O CEGO ESTRELINHO E AS OUTRAS DEFICIÊNCIAS VISUAIS 

Queremos agora traçar as conexões entre a experiência vivida em campo, com os 

deficientes visuais, e a experiência subjetiva de leitura do conto. Vimos que Mia Couto 

consegue provocar em nós – videntes leitores – o que se concebe como reconhecimento de 

alteridades. 
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Para explicar esse termo, recorremos a Bueno. Ela explica que “para que o outro 

seja reconhecido como tal, isto é, para que a diferença seja positivamente elaborada, é 

necessário que ocorra uma identificação entre o eu e o outro”. (BUENO, 2006, p. 856). Esse 

processo de interação é responsável por uma elaboração saudável da diferença. Sem ele, resta-

nos a truculência. Assim, podemos dizer que Mia Couto – ao propiciar nosso mergulho no 

mundo da cegueira, dos amores e dos desejos de Estrelinho – atua no sentido de fazer com 

que seus leitores rompam com a truculência.  

Em vez de “darmos de ombros” ao mundo dos não videntes, a cada linha do texto 

nos inteiramos sobre o que é a vida de um cego, sobre os devires que um deficiente visual tem 

de compor para viver plenamente suas possibilidades existenciais. Vemo-nos a nós mesmos 

nesses devires: elaboramos de modo positivo, pois, nossas diferenças.   

Deleuze, em ensaio intitulado A literatura e a vida, explica que os traços 

individuais das personagens as elevam – e elevam os leitores – ao devir. O devir é uma zona 

de vizinhança: aquele que “devém” vem a ser. Ao ler literatura, podemos vir a ser (devir) 

cegos, mulheres, animais, vegetais, homens perseguidos... Enfim, toda uma ordem de 

personagens que retratam os seres desejantes que nos escapam e que estão além de nossas 

identidades. Por isso, não se trata simplesmente de um “eu”. Também não se trata de uma 

generalidade, um tipo, pois, para chegar a se experimentar a proximidade com o outro, 

passou-se por uma leitura de um personagem inteiramente único. 

Seguindo Deleuze (2008, p. 11), a “zona de vizinhança” advém do fato de que não 

nos transformamos no outro – sequer nos colocamos “no lugar” dele. Apenas – e isso já é 

muito – experimentamos a zona informe da proximidade. Desta feita, somos “qualquer coisa 

de intermédio” entre o eu e este outro que nos modifica no devir. E o filósofo complementa: 

“devir não é atingir uma forma (identificação, imitação, Mimese)”, mas é encontrar um 

“componente de fuga que se furta à sua própria formalização” (DELEUZE, 2008, p. 11). E 

aqui damos nossa interpretação do texto deleuziano: o leitor chega, pela mão da personagem 

literária à qual se mescla e se incorpora, a um inacabamento pelo qual ele experimenta o que 

seria a vida do outro, sem sê-lo. De forma móvel, “o devir está sempre ‘entre’ ou ‘no meio’” 

(DELEUZE, 2008, p. 11). 

É assim que a literatura provoca em nós o que chamamos de “reconhecimento de 

alteridades”. Nesse sentido, devir um ser que esteja para além de nós mesmos, vir a 

experimentá-lo nesta ponte, neste entre, é abrir um sulco na literatura: e nesta lacuna viva, 

pelo trabalho estético, cabem as possibilidades subjetivas e existenciais de povos que são 
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rechaçados constantemente por uma hegemonia que oprime. Nas palavras belíssimas de 

Deleuze:  

Fim último da literatura: pôr em evidência no delírio essa criação de uma 

saúde, ou essa invenção de um povo, isto é, uma possibilidade de vida. 

Escrever por esse povo que falta (‘por’ significa ‘em intenção de’ e não ‘em 

lugar de’) (DELEUZE, 2008, p. 15). 
 

Mia Couto assim consegue: nós, seus leitores, devimos-cego, isto é, passamos a 

ser cegos, sem jamais sê-los. Não é possível que, de posse de nossa visão – seja míope, 

astigmática, hipermetrope ou límpida sem quaisquer vidros –, consigamos provar em nosso 

cotidiano a cegueira. Os poderes oficiais valorizam, afinal, o reino da visão.  Todavia, a 

literatura opera o delírio, opera o impossível: pela leitura, vamos de mãos dadas a Estrelinho e 

entendemos essa outra forma de ver possibilitada pela deficiência visual. Entendam: é um 

“ver” possibilitado pela deficiência visual; e não um “ver” ocorrido apesar da cegueira. A 

deficiência é assim positivada como uma das mil formas possíveis – e belas, pois plenas de 

possibilidades – da existência.  

 

3 CONCLUSÃO 

Por que ler Mia Couto para realizar uma pesquisa científica? A resposta não 

esgotará o assunto. A resposta quer – como deseja a literatura – a amplidão da sensibilidade. 

Tentamos demonstrar aqui que a leitura literária possibilita o reconhecimento de alteridades e 

que ela, a partir do devir, permite a invenção de uma ética que falta.  

Quando nós, videntes, devimos-cego através da leitura do mundo de Estrelinho, 

podemos voltar à nossa pesquisa com os deficientes visuais mais aptos a compreender a 

realidade de nossos entrevistados.  A lição fundamental é a de que o cego concebe o mundo a 

partir de formas de olhar que não se constituem na incapacidade da visão, mas que, ao 

contrário, constituem-se plenamente a partir de uma rica gama de possibilidades sensitivas.  
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SOCIEDADE PLUGADA: A LEITURA E O ENSINO DE POESIA COMO MEIOS DE 

CONSCIENTIZAÇÃO
1 

 

EIXO TEMÁTICO 4 - LEITURAS DE MUNDO PELO VIÉS LITERÁRIO 
 

Fábio Júlio de Paula Borges
2
 

José Elias Pinheiro Neto
3
  

 

1 INTRODUÇÃO 

O poeta português Álvaro de Campos, heterônimo de Fernando Pessoa, em sua 

fase futurista, ao escrever o poema Ode Triunfal, revelou mais do que o movimento das 

maquinarias, mostrou as tensões provocadas por elas e pela industrialização. “Ó rodas, ó 

engrenagens, r-r-r-r-r-r-r eterno! / Forte espasmo retido dos maquinismos em fúria! ” 

(CAMPOS, 1944, p. 8), diz o sujeito lírico no começo da segunda estrofe do poema. Esse 

espasmo desencadeia diversos outros problemas nele: seus nervos são dissecados, os lábios 

ressecam, arde-lhe a cabeça, sente-se febril, entre outros sintomas. 

Outra máquina, o computador, com uma longa história acerca do seu processo de 

criação, iniciada com a necessidade dos seres humanos em desenvolver cálculos de forma 

rápida, utilizando o Ábaco, invadiria os lares com a sua comercialização em massa em 1981, 

conforme explicam Ilídio e Goulart [21--? ]. Segundo esses autores, a internet, popularizada 

nos anos 90, seria outro advento decisivo na conexão de diferentes pessoas com as suas 

culturas, intensificando o processo de globalização. 

Mas o surgimento dessas novas tecnologias não traria apenas pontos positivos. 

Segundo Canclini (2015, p. 286), em seu livro Culturas Híbridas, ao falar sobre a insegurança 

das pessoas que vivem enclausuradas pelo medo da violência das grandes cidades assim se 

expressa: “Os grupos populares saem pouco de seus espaços, periféricos ou centrais [...] Para 

todos o rádio e a televisão, para alguns o computador conectado para serviços básicos, 

transmitem-lhes a informação e o entretenimento a domicílio”. Isso confirma o fato de já não 
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POSLLI, tendo como objetivo a produção de uma dissertação sobre a obra do autor em análise.
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ser preciso sair de casa para se divertir, viajar para conhecer pessoas distantes, escrever cartas 

para serem enviadas pelos correios, tudo isso pode ser feito em um clique ou por meio de um 

botão. 

Assim como Campos (1944), outro poeta que aborda a interferência das máquinas 

na vida humana é Hailton Correa (2017). Em seu livro Senda Incomum, Correa (2017) 

compõe Plugues, um poema sobre esse cenário de dominação das tecnologias eletrônicas. 

Tendo em vista essa problemática, questiona-se: de que forma a leitura e o ensino de poesia 

podem contribuir na conscientização dos sujeitos acerca da compulsão pelas tecnologias 

eletrônicas?  

Neste sentido, objetiva-se analisar o poema Plugues, de Correa (2017), e 

demonstrar como a leitura de poemas, vinculadas ao ensino, pode ser trabalhada e contribuir 

na conscientização dos sujeitos que utilizam os aparatos eletrônicos. Para essa discussão 

utiliza-se como aporte teórico, na área de leitura, interpretação, análise e ensino de poesia: 

Santos (2016), Rosa (2016), Barros e Buarque (2010), Argôlo (2010), Camargo e Oliveira 

(2010), Krug (2015), Rodrigues (2016) e o Currículo Referência da Rede Estadual de 

Educação de Goiás; na área dos efeitos do uso excessivo dos objetos e meios eletrônicos 

Sylvia Graelm, Volpi e Reis Graelm (2004). 

 

2 O ESCRITOR: VIDA E PRODUÇÃO DE HAILTON CORREA  

Hailton Correa nasceu em 1979, é filho de Ilton Correa e Margarida Sebastiana. 

Perde o pai muito cedo, aos cinco anos de idade, sendo criado pela mãe e pelos irmãos mais 

velhos. Teve diversas profissões, tais como: engraxate, vendedor de laranjas, ceramista, entre 

outras. Morou em Trindade – GO, período em que sua mãe falece em 2001. Casa-se com 

Margareth Pedroso, dois anos depois, com quem tem dois filhos, Isabelle e Ian. Nesse tempo, 

começa a trabalhar como agente prisional em Aparecida de Goiânia, mas em 2005 muda-se 

com a família para Itauçu – GO, onde reside até hoje. 

Incentivado por amigos ingressa no curso de Letras da Universidade Estadual de 

Goiás, em Inhumas licenciando-se em 2014. O escritor já publicou duas obras, Aluir a Palha, 

Ruir a Pilha, de 2015, e Senda Incomum, de 2017. Além dessas obras, o escritor costuma 

publicar no jornal Diário da Manhã. 

 

2.1 PLUGUES: A LEITURA E O ENSINO DE POESIA COMO POSSIBILIDADE DE 

CONSCIENTIZAÇÃO 



 

122 

O poema de Correa (2017), intitulado Plugues, revela o domínio dos aparelhos 

eletrônicos sobre o sujeito lírico. Plugues são tomadas, conectores elétricos, o nome vem do 

verbo Plugar, ou seja, o ato de conectar, ou de ligar um objeto eletrônico em algum lugar. É 

um termo recorrente no mundo eletrônico do século XXI. Abaixo vê-se o poema: 

 

Plugues 

Liga rádio. 

Liga TV.b 

Liga computador. 

Liga celular. 

Liga micro-ondas. 

Liga ar condicionado. 

Liga som. 

 

Dá liga isso? 

Liga o que liga e siga ligado, 

Mas se desligando (por quê?) de quem está ao lado. 

Desliga tudo. 

 

(CORREA, 2017, p. 87) 
 

Na produção de Correa (2017) não apenas os aparelhos são ligados nas tomadas, 

mas o próprio sujeito se liga a eles e não vive sem essa conexão, que o leva a viver em uma 

“liga”, metaforicamente representando um círculo vicioso. 

Essa produção poética é composta por duas estrofes, sendo a primeira constituída 

de sete versos e a segunda de quatro versos. Na primeira estrofe vê-se a rapidez da rotina do 

sujeito lírico ao manusear os objetos eletrônicos. De acordo com Santos (2016), ao se apoiar 

nas considerações de Maulpoix (2000), o poeta em seu processo de criação precisa mais do 

que a vontade de criar, “é preciso [...] que o poeta tenha uma predisposição anímica que, 

juntamente com um trabalho sobre a linguagem, criará o que se convenciona chamar texto 

lírico ou texto poético” (SANTOS, 2016, p. 31). Esse trabalho com a linguagem pode ser 

percebido em Correa (2017), quando representa a rapidez das tecnologias por meio da 

economia de palavras na primeira estrofe. “Liga rádio. / Liga TV” (CORREA, 2007, p. 87). 

O poeta em sua criação, oculta os pronomes em 3ª pessoa do singular, do presente 

do modo Indicativo, “Ele/Ela”, deixando apenas o verbo e o complemento, não fazendo uso 

de qualquer artigo definido, no caso “o rádio”, ou “a TV”. Nisto consiste a redução para criar 

o efeito de rapidez no ato de conectar as coisas que estão, não mais distantes, mas há um 

passo de suas mãos. O homem parece ter o domínio do tempo e do “espaço” em suas mãos de 

forma a controlá-los agilmente. Todos os aparelhos descritos no poema são objetos presentes 
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em casas, escritórios, escolas. Devido as desigualdades sociais, nem todos possuem esses 

aparatos em casa. Contudo, eles já dominam o mundo contemporâneo. 

Na segunda estrofe, no primeiro verso o sujeito lírico questiona: “Dá liga isso? ” 

(CORREA, 2017, p. 87). Ou seja, isso pode atingir outras pessoas? É elástico o ato 

compulsivo de ligar os aparelhos desenfreadamente? Há um sentido ambíguo no substantivo 

“liga”, que aqui deixa de ser verbo e passa a qualificar o ato compulsivo e elástico do sujeito. 

No segundo verso, ainda da segunda estrofe, o sujeito lírico, como dando um conselho, ou 

uma ordem, diz “Liga o que liga e siga ligado” (CORREA, 2017, p. 87). É preciso ligar os 

aparelhos para que se tenha vida, “siga ligado” é não estar off, ou seja, desligado. 

Não é permitido se desligar, poderia o sujeito lírico morrer caso isso acontecesse? 

O único ato permitido é desligar-se de quem está ao seu lado, seus familiares e amigos. “Mas 

se desligando (por quê?) de quem está ao lado. / Desliga tudo.” (CORREA, 2017, p. 87). O 

sujeito aqui questiona o motivo do desligamento, logo acrescenta a ausência de contato físico 

entre as pessoas como o responsável. A interação física entre as pessoas diminui e o contato 

com os aparelhos, com a internet, com o mundo virtual aumenta. 

Estudos recentes desenvolvidos na área da psicologia revelam os impactos 

causados pelo uso excessivo das redes sociais. Dentre eles destaca-se o artigo O impacto do 

uso (excessivo) da Internet no comportamento social das pessoas. Sylvia Graelm, Volpi e 

Reis Graelm (2004, p. 2), os autores desse artigo, afirmam que os atrativos oferecidos pela 

internet “estão levando as pessoas a passar mais tempo na frente do computador. Isto acontece 

inclusive com as crianças, que buscam na Internet diversão e informação”. Os excessos 

provocados pelo mau uso dos aparatos tecnológicos não escolhem idade, eles podem atingir 

crianças, jovens e adultos. 

Partindo desses excessos e de toda essa problemática desencadeada pelo abuso do 

uso dos aparatos tecnológicos, aponta-se agora de que forma a leitura e o ensino de poesia 

podem contribuir para a conscientização dos sujeitos. 

De acordo com Barros e Buarque (2010, p. 10) “[u]m poema continua sempre 

como poema, mas também pode permanecer como documento”, os poemas de Campos (1914) 

e de Correa (2017) são documentos que atestam os excessos das máquinas no século XX e 

XXI. Barros e Buarque (2010) ainda afirmam que a leitura e o ensino de poesia “muda nossa 

sensação e nosso entendimento sobre as coisas afetando nosso modo de ser e de estar no 

mundo” (BARROS; BUARQUE, 2010, p. 11). Nesse sentido, busca-se trabalhar Plugues, 

tendo em vista o uso adequado dos instrumentos tecnológicos que afetam o modo de ser e 

viver dos estudantes. 
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Argôlo (2010, p. 17) enfatiza que “[a] leitura é um processo que deve começar 

desde cedo na vida da criança”. Além da escola, a família deve contribuir na formação de 

leitores. Sobre isso, Rodrigues (2016, p. 32) assim se expressa: “é importante que a leitura 

seja motivada a priori pela família, por ser esta o primeiro espaço de sociabilidade do 

indivíduo, onde ele venha a conhecer a leitura como um hábito já praticado no lar”. Destarte, 

a integração entre aluno/leitor, escola e família poderá contribuir na conscientização desses 

nativos digitais sobre o uso adequado dos meios tecnológicos. 

Nesse sentido, na escola, indica-se que a leitura de um poema como Plugues seja 

trabalhada a partir do 5ª ano, explorando e respeitando, obviamente, as potencialidades e as 

expectativas de aprendizagem de cada ano em que o poema será trabalho. O trabalho com 

poemas nesse ano é previsto pelo Currículo Referência da Rede Estadual de Educação de 

Goiás (2012) para o 2º bimestre. 

Um começo para a discussão do poema pode ser sugerindo a interpretação e o 

conhecimento vocabular da palavra Plugues, verificando se os alunos possuem os objetos 

descritos no poema, se conhecem alguém dependente em jogos, se eles controlam o tempo de 

uso, entre outros pontos a serem discutidos. De acordo com Krug (2015, p. 11) “É preciso 

compreender a leitura, como elemento fundamental para a aproximação do leitor com o 

mundo que o cerca e que a prática proporciona o alargamento de possibilidades para sua 

efetivação”. Nesse sentido, no Ensino Fundamental / Segunda Etapa e Médio, por exemplo, os 

alunos poderão vocalizar, analisar o poema, levando-se em consideração uma profunda 

análise linguística e estilística, aguçando a criticidade dos alunos em relação a sua função no 

mundo e na interpretação deles como sujeitos que constroem a realidade. 

Argôlo (2010, p. 17) explica que ler não é apenas percorrer os olhos no texto, e 

sim que “a leitura está fundamentalmente baseada na compreensão, que, por sua vez 

fundamenta-se na formação intelectual do leitor, que inclui seu conhecimento prévio sobre o 

assunto”. Os questionamentos sobre a realidade dos alunos farão com que eles tragam seus 

conhecimentos de mundo e sobre o assunto para o processo de interpretação do poema. 

Segundo Camargo e Oliveira (2010, p. 34) “[a]lém de atrair a criança para um mundo lúdico, 

a poesia exige abstração e reflexão – habilidades em decadência na sociedade 

contemporânea”. Desse modo, trabalhar um poema como Plugues, levará os alunos a 

refletirem sobre um problema social, não mais individual, mas coletivo, e também não apenas 

pela simples apreciação estética da obra. 

Ressalta-se que o objetivo desse artigo, bem como a proposta de leitura e ensino, 

não é o de fazer do homem um inimigo das máquinas, mas o de que é preciso saber como e 
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quando usá-las corretamente para que o ser humano não se torne um objeto eletrônico, sem 

sentimentos reais. Rosa (2016, p. 98) alerta que “[a] urgência essencial da leitura é o 

aprendizado da escuta do que nos é exterior, do Outro”. Ouvindo o outro, com certeza o ser 

humano estará se ouvindo. 

 

3 CONCLUSÃO 

Por meio das produções aqui expostas, de Campos (1944) a Correa (2017), viu-se 

que a relação do ser humano com o universo tecnológico e da industrialização intensifica as 

características da sociedade marcada pelo individualismo, pela globalização e pela falta de 

tempo e de comunicação.  

Trabalhar a poesia por meio de uma perspectiva sistematizada, lúdica e critica 

contribui não apenas para despertar o gosto nos alunos pelo gênero em questão, mas para 

deslocá-los para lerem o mundo em que vivem. A interiorização do poema poderá auxiliá-los 

nos seus dilemas mais íntimos enquanto seres sociais.  

O poeta Hailton Correa (2017), ao compor Plugues, faz com que o sujeito lírico 

grite uma dor que precisa ser ouvida, uma dor que não é apenas a dele, mas do todo social. 

Ele grita, mas não se pode ouvi-lo. Para isso seria preciso permanecer off.  
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PRINCÍPIOS DA TERTÚLIA DIALÓGICA POR MEIO DA CRÔNICA LITERÁRIA 
 

EIXO TEMÁTICO 4 - LEITURAS DE MUNDO PELO VIÉS LITERÁRIO 
 

Joselina Alves Cardoso
1 

Letícia Melo Veríssimo
2 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

O conceito de tertúlia dialógica (SOLER, 2001) está ligado à forma de leitura 

onde todos os participantes, leitores habituais ou não, conseguem interpretar os textos. Dessa 

forma, a compreensão e interpretação de um texto não se restringe apenas àqueles que 

possuem uma competência leitora, mas sim, uma possibilidade de compreensão do mundo por 

meio do diálogo onde todos podem participar, interagir, aprender, discutir e compartilhar. 

De origem espanhola, o termo tertúlia, de acordo com o dicionário Houaiss 

(2009), significa “reunião para discutir e conversar”.  Dessa maneira, ao tratarmos dos 

princípios da tertúlia dialógica por meio da crônica literária, estaremos abordando as formas 

de leitura por meio da interação  onde os envolvidos têm, na leitura de crônicas, a 

possibilidade de transformação como pessoa leitora e como pessoa no mundo (VALLS, 

SOLER; FLECHA, 2008). Os pressupostos que norteiam o trabalho se voltam para uma 

proposta da tertúlia literária dialógica e da crônica como um gênero literário, para isso o 

trabalho foi fundamentado nos estudos de BRAGA (2010), FLECHA (1997), FREIRE E 

MACEDO (1989), MELLO (2004) e SOLER( 2001). 

Diante desses pressupostos, este trabalho apresenta os resultados de um projeto de 

extensão Arte e Cultura ofertado pelo IFGoiano, Campus Trindade. Desenvolvido em 2018, o 

projeto contou com o financiamento de bolsa para uma discente da instituição e faz parte da 

política institucional de promover atividades de extensão com vínculo direto com a 

comunidade. Dessa forma, além de possibilitar aos envolvidos a oportunidade de 

desenvolvimento cultural, possibilitou ao docente a oportunidade de formação continuada. Os 

sujeitos desse projeto são os alunos e professores de Língua Portuguesa do 1º ano do Ensino 

Médio do CENTRO DE ENSINO DE PERÍODO INTEGRAL DIVINO PAI ETERNO, 

TRINDADE, GO, e uma aluna do 3º ano Técnico em Informática para Internet do IFGoiano, 

Campus Trindade. 

                                                
1
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letevieira85@gmail.com, Trindade, GO 

mailto:joselina.alves@ifgoiano.edu.br


 

128 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

As tertúlias dialógicas apresentam um recurso em que o professor estabelece não 

só o  momento de leitura, mas permite aos envolvidos a troca de experiências, saberes e 

discussões priorizando sempre o diálogo. Dessa forma, a cada encontro os alunos recebiam 

crônicas literárias que levavam  para casa e, no próximo encontro, eram  levados a apresentar 

suas impressões sobre o texto lido. É nesse sentido que o trabalho recorre aos estudos de 

Freire, onde o aprendizado da leitura não se reduz a um ato mecânico e descontextualizado, 

mas deve ser uma abertura ao diálogo sobre o mundo e com o mundo (FREIRE, 1984; 

FREIRE; MACEDO, 1989). Neste ponto é preciso destacar o princípios que norteiam a 

aprendizagem dialógica
1
: diálogo igualitário, inteligência cultural , transformação, dimensão 

instrumental, criação de sentido, solidariedade, igualdade de diferenças.  

As tertúlias literárias, um dos diversos tipos de tertúlias dialógicas
2
, foi o caminho 

que nos levou à utilização da crônica literária como possibilidades de leitura de mundo pelo 

viés literário. Faz-se necessário destacar que as tertúlias literárias  são realizadas a partir de 

encontros onde há a leitura de obras clássicas e que são reconhecidas como 

textos  atemporais,  ou seja, obras que, de acordo com sua riqueza literária permanecem na 

memória de um povo. Ousamos trabalhar a crônica no viés das tertúlias dialógicas por haver 

um reconhecimento da crônica como um gênero que, de acordo com  Candido (1992, p. 19), 

ser um gênero literário que possibilita interpretações de mundo e um “veículo privilegiado 

para mostrar de modo persuasivo muita coisa que, divertindo, atrai, inspira e faz amadurecer a 

nossa visão das coisas”.  

Nessa perspectiva, o projeto se justifica na medida em que utiliza-se da crônica 

como um  gênero literário que, além de promover momentos de leitura, possibilita aos 

envolvidos a possibilidade de ampliar o vocabulário, melhorar a compreensão leitora e, 

principalmente, estimular o interesse pela leitura. 

Os encontros, planejados e agendados antecipadamente, foram realizados nas 

dependências do colégio e ministrados pela aluna bolsista, que contou com o apoio das 

professoras regentes as quais disponibilizaram as aulas para o desenvolvimento do projeto.  

Os encontros foram organizadas da seguinte forma:  

                                                
1  Para maiores informações, consultar em: 

https://www.comunidadedeaprendizagem.com/uploads/materials/424/4283a897696d8c36fe007f4fe8a975dc.p

df 

2  Mais informações disponíveis em: 

https://www.comunidadedeaprendizagem.com/uploads/materials/6/580d15e17ff1060840d2c6606046dc28.pd

f 

https://www.comunidadedeaprendizagem.com/uploads/materials/424/4283a897696d8c36fe007f4fe8a975dc.pdf
https://www.comunidadedeaprendizagem.com/uploads/materials/424/4283a897696d8c36fe007f4fe8a975dc.pdf
https://www.comunidadedeaprendizagem.com/uploads/materials/6/580d15e17ff1060840d2c6606046dc28.pdf
https://www.comunidadedeaprendizagem.com/uploads/materials/6/580d15e17ff1060840d2c6606046dc28.pdf
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Encontro 1 – Apresentação do projeto e dos princípios das tertúlias dialógicas. 

Apresentação do questionário para conhecimento do nível de leitura. Leitura da crônica 

“Quem sou eu”, de Luiz Fernando Veríssimo. Nesse encontro os alunos, ao conhecerem os 

princípios da aprendizagem dialógica, já perceberam que o momento para leitura e 

participação seria diferenciado, pois foi o momento em que eles tiveram de decidir quem seria 

o moderador. Ao final, foram entregues as crônicas que deveriam ser lidas para a discussão no 

próximo encontro: “A ficção não surpreende mais ninguém”, e “O Amor acaba”, de Paulo 

Mendes Campos. 

Encontro 2: Nesse encontro a participação foi calorosa. Houve um grande 

número de inscritos para a participação. Foi também a oportunidade para os alunos 

conhecerem melhor as características do gênero crônica. 

 

Figura 1 - realização da tertúlia 

Fonte: arquivo pessoal da autora 

 

Encontro 3: Já habituados com os princípios dialógicos, nesse encontro a 

discussão foi sobre as crônicas“Meu ideal seria escrever”, de Rubem Braga,  e “A lei do 

caminhão de lixo”’, Arnaldo Jabor. A partir desse encontro foi possível identificar a 

preferência dos alunos em relação aos temas. 

Encontro 4: Foi um dos mais produtivos. Nesse dia as crônicas trabalhadas 

foram: “O amor acaba”, de Paulo Mendes Campos,  e “Das vantagens de ser bobo”, de 

Clarice Lispector. Muitos alunos falaram e apresentaram sua opinião de forma clara e sucinta 

mas nada que desencadeasse algo mais aprofundado. A segunda crônica, “O amor acaba”, 

bateu o recorde de inscrições. 

Encontro 5: “A impontualidade do amor”, de Martha Medeiros, e “Canção de 

qualquer mãe”, de Lya Luft. Mais uma vez, muitas inscrições para participação. 

Surpreendendo as expectativas, a crônica “Canção de qualquer mãe” foi a mais requisitada no 
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encontro, principalmente para uma das alunas, que mais cedo, vivenciou uma situação que 

desestabilizou sua mãe. As observações da aluna, em particular, foram emocionantes e 

bastantes marcantes. O objetivo de interação entre alunos foi realmente alcançado. As 

palavras fluiam mais facilmente e a barreira da vergonha foi substituída pela vontade de 

defender suas opiniões ou a de observar novas perspectivas. 

Encontro 6: De todos, esse foi o encontro mais aguardado. Primeiro pela 

integração tanto do CEPI Divino Pai Eterno quanto do IF Goiano Campus Trindade e depois 

por toda mobilização feita para a chegada dos alunos. Na preparação do local, usufruímos do 

projeto da SNCT “Cantinho da Leitura”, feito pela professora de português Ruth Viana. 

 

Figura 2 - participação na SNCT /18 

Fonte: arquivo pessoal da autora. 

 

Nesse encontro foram disponibilizadas as seguintes crônicas: 

A crueldade dos jovens - Walcyr Carrasco 

Vista Cansada - Otto Lara 

Morrer é ridículo -  Pedro Bial 

Tendo dinheiro, há coisas impossíveis? -  Edival Lourenço 

Nem com uma flor - Affonso Romano 

A casa materna - Vinícius de Moraes 

A glória do falso -  Moacyr Scliar 

A canção de qualquer mãe - Lya Luft 

Não é de hoje -  Edival Lourenço 

Presente para a senhora - Carlos Drummond de Andrade 

O aluno perfeito - Rubem Alves 
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Deslizes gramaticais - Luiz Augusto 

Dia internacional do homem - Martha Medeiros 

Vai - Ivan Angelo 

 

Encontro 7: Nesse encontro, o penúltimo,  a discussão foi sobre as crônicas 

“Socorro, sou fofo!”, de Antônio Prata, e “A crônica do amor”, de Martha Medeiros. Os 

textos provocam reflexões sobre esteriótipos e as formas de relacionamento. Mais uma vez, 

um encontro com muitas inscrições que renderam calorosas discussões. 

Encontro 8: Último encontro. A escolha dos textos foi realmente cuidadosa, pois 

seria interessante textos que levassem à reflexão sobre o projeto. “Minha Vocação”, de 

Walcyr Carrasco, e “Medo”, de Chico Garcia, foram as crônicas lidas. As duas retratam 

etapas da vida que, de um modo ou de outro, provocam sentimentos. As impressões foram 

maravilhosas, eles souberam interpretar as mensagens de uma forma singular, onde colocaram 

seus problemas pessoais como forma de exemplo. 

 

RESULTADOS 

Partindo da proposta do projeto de promover a leitura por meio da crônica, 

podemos afirmar que o objetivo foi alcançado. Além do registro dos encontros, consideramos 

importante apresentar o relato dos alunos ao final do projeto. Os relatos foram produzidos 

durante as aulas das professoras regentes que, em acordo com os alunos, realizaram uma 

surpresa para a aluna bolsista como forma de agradecimento pelo desenvolvimento do projeto.  

Apresentaremos alguns trechos dos agradecimentos:  

 

Muito obrigada por me mostrar esse mundo maravilhoso das crônicas! Foi 

ótimo passar esses meses com você! ( M.M) 

 

Gostaria de dizer que adorei te conhecer. Eu não gostava muito de crônicas 

e nunca sabia entender direito o que era. Quero lhe agradecer por me fazer 

gostar e entender as crônicas. (H.S.L) 

 

Letícia, vou sentir falta das tardes ao seu lado.  Sentir falta das discussões 

sobre as crônicas incríveis que você nos dava. (C.O) 

 

Queria te agradecer por muitas coisas. No projeto de leitura você me 

ensinou a ler mais, porque eu não gostava de ler. (D.P.S) 

 

Eu nunca me vi na frente de uma turma, interagindo e lecionando sobre 

algo, e ter essa experiência foi surreal. Eu aprendi que mesmo que tenhamos 
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quase a mesma idade, que nossos gostos sejam parecidos e que enfrentamos 

quase as mesmas coisas, somos diferentes. Diferentes nas escolhas que 

fazemos e como pensamos, diferentes no modo de agir, de sentir e de 

sermos. Mas de uma forma singular essa pluralidade era a magia de tudo.  

Cada vez que alguém erguia sua voz e mostrava sua opinião, quando eles 

me procuravam e diziam que estavam lendo uma crônica diferente, ou então 

até mesmo um livro, eu tinha a certeza que tudo havia valido a pena. 

(Letícia Melo Veríssimo) 

 

Figura 3 - homenagem à aluna bolsista 

Fonte: arquivo pessoal da autora. 
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Figura 4 - Homenagem à aluna bolsista 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora. 

 

Figura 5 - depoimento sobre o projeto 

Fonte: arquivo pessoal da autora 

 

CONCLUSÃO 
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Percebeu-se, por meio de questionário realizado no início do projeto, que a 

maioria dos alunos participantes desconhecia as características do gênero crônica e, além de 

não conhecerem o gênero, demonstravam  desinteresse pela leitura . Contudo, o contato com o 

gênero foi além do conhecimento das características concernentes ao gênero, pois além de 

demonstrarem interesse pela leitura, demonstraram as possibilidades de compreensão do 

mundo pelo viés literário.  

Dessa forma, análise dos resultados, a partir da participação e relato dos 

participantes, evidencia que as tertúlias dialógicas por meio da crônica literária podem 

promover o interesse e gosto pela leitura. 
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ESPAÇO E IDENTIDADE NA OBRA “A MOCINHA DO MERCADO CENTRAL” 
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1 INTRODUÇÃO 

A construção identitária é crucial para o desenvolvimento do sujeito. A fragmentação e as 

oscilações de identidade da protagonista adolescente Maria Campos, representa e retrata com 

espontaneidade as contradições, apreensões e complexidades da natureza humana.  

A temática da identidade vem sendo muito explorada na literatura contemporânea. 

Compreender e valorizar essa questão é entender o indivíduo na sua completude. Por esse motivo, 

nosso estudo se justifica por ser um tema vigente no contexto atual, a qual problematiza questões de 

identidade e de autoafirmação do sujeito.  

Stella Maris Rezende, autora de Literatura Infantojuvenil contemporânea, aborda em suas 

obras, reflexões significativas diversas do contexto sociocultural, dentre elas, a busca identitária que a 

personagem empreende, suicídio e estupro, assuntos onerosos tratados com delicadeza pela linguagem.  

Sendo assim, trazendo a discussão da identidade para A mocinha do Mercado Central, os 

leitores jovens trazem à tona reflexões e posicionamentos como parte de uma perspectiva de 

identidade mais ampla, levando em consideração suas experiências, ocasionando um processo de 

identificação com as ações e vivências da protagonista adolescente.  

Para tanto, este trabalho propõe desvelar como se dá literariamente a construção 

identitária da protagonista Maria Campos, uma jovem de dezoito anos do interior de Minas Gerais em 

A mocinha do Mercado Central, a qual conquistou o Prêmio Jabuti/Livro do Ano de Ficção em 

2012 de Stella Maris Rezende, através das abordagens sobre literatura de acordo com Cadermatori 

(1986), Coelho (2000), Terry Eagleton (2006), Espaço de acordo com Bachelard (1998), Friedman 

(2006), das considerações acerca da identidade com Bauam (2005), Hall (2005), Silva (2000, 2009), e, 

por fim, buscar-se-á interpretação do corpus em consonância com a teoria estudada, através de 

metodologia bibliográfica qualitativa.  
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Conforme Terry Eagleton (2006) a literatura antes de tudo é arte. Trabalhar com essa 

concepção, logo pressupõe que não há um conceito definido. Necessitamos compreende-la como um 

sistema composto por autorreflexão, bem como à construção de novos sentidos, que permite a 

subjetividade e a sensibilidade. Logo, a literatura tratada como arte exprime as representações da 

cultura de um povo e ainda ela “[...] pode ser tanto uma questão daquilo que as pessoas fazem com a 

escrita como daquilo que a escrita faz com as pessoas” (EAGLETON, 2006, p. 10).  

Nelly Coelho (2000, p. 16) sustenta o conceito anterior definido de literatura como arte e 

ainda afirma que é uma manifestação da linguagem, conseqüente de experiências sociais e culturais. A 

literatura foi veiculo precursor na transmissão de saberes e costumes. 

Dessa forma, a literatura apresenta a realidade através da perspectiva do seu criador, o 

que Platão e Aristóteles denominaram de mímesis. Sendo assim, o real manifesta-se, através da 

fabulação e do fictício. Cademartori (1986) assegura que o sujeito se estabelece “[...] à proporção da 

formação de conceitos [...]”, e que a literatura ainda é, instrumento fundamental na infância. Assim, a 

literatura se caracteriza como instrumento de emancipação e formador da identidade, visto que somos 

seres de linguagem e a literatura é uma das manifestações da mesma. (CADEMARTORI, 1986, p. 23) 

A arte literária, ao favorecer essa emancipação libertadora, auxilia na compreensão de si 

mesmo e da sociedade. O fictício, então, entra como objeto primordial para a identificação do 

indivíduo, que conforme Stuart Hall (2006, p. 7), na sociedade pós- moderna, as identidades estão em 

declínio e o sujeito está em processo de fragmentação, “[...] assim chamada ‘crise de identidade”. 

Observamos a decadência da identidade da adolescente Maria Campos, que passa por 

inúmeras cidades brasileiras e incorpora diferentes personagens com diferentes significados, para, 

finalmente, voltar à sua terra e encontrar suas origens. A protagonista revela-nos também, seu fascínio 

pela palavra e seus significados, sua atração pela imagem, e a admiração pelo cinema. 

No decorrer da narrativa, observamos que, nas aventuras experienciadas e imaginadas por 

Maria, há influências na constituição identitária da personagem, que é fundamentada na interação 

social, nos deslocamentos espaciais e na significação nominal. 

 

3 ESPAÇO E IDENTIDADE 

Bachelard (1988) instituiu o termo topoanálise para se referir sobre o estudo do espaço 

em nossas vidas, sejam eles geográficos, simbólicos, psicológicos entre outros. Borges Filho (2007) 

subscreve as considerações de Bachelard (1988), contudo, restringe o termo à obra literária. 

Dessa forma, os espaços refletem a complexidade da personagem, modifica suas ações e 

estabelecem relações com o contexto em que situam. Na obra de Stella Maris Rezende, o espaço 

geográfico Minas Gerais, aproxima ficção e realidade e suscita a identificação do leitor com o enredo. 

No romance, os espaços físicos são urbanos, como a casa, a biblioteca, o ônibus, o 

cinema, a rua, a escola, as cidades, os prédios e outros, são entremeados por sons, objetos, cores, 

atitudes, diálogos, experiências que levam ao delírio, às lembranças e a realidade. Segundo Bachelard 
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(1988) é importante atentarmos ao espaço, pois este é modificado pelo o homem às suas 

subjetividades. 

Os espaços fechados, casa e biblioteca, exercem função representativa da protagonista na 

obra. São espaços afetivos dedicados à mulher e metaforicamente, personagem humanizada, pois estes 

são extensões da personagem Maria. A transgressão de Maria se faz pelas viagens empreendidas, ora 

no ônibus, ora na imaginação. Maria ressignifica o papel da mulher mineira estabelecido pela tradição 

através dessas viagens, conhece lugares e aventura-se ao abandonar o lar e os cuidados da mãe.  

Susan Friedman (2006, p. 195- 205). conceitua o que ela chama de uma poética do 

deslocamento, produzida a partir da conscientização e da necessidade da protagonista em deixar sua 

casa, lugar de afeto, mas não ser desejado.  

Concomitantemente, as viagens empreendidas por Maria, estabelem sua identidade, que 

segundo Bauman (2005, p. 21) a identidade é algo que precisa ser construída do zero ou a partir de 

alternativas. A personagem Maria Campos se reinventa a partir dos nomes que escolhe:  

 

[...] E Maria foi arquitetando a ideia de se chamar de outros nomes, muitos 

nomes, no intento de ser muitas pessoas, outras pessoas, de viver muitas 

vidas, de ter as experiências que lhe fossem dadas neste mundo velho de 

água chamado Terra. (REZENDE, 2011, p. 19).  

 

A paixão por nomes leva a protagonista a viver várias peripécias. Em todos os lugares 

que ela passava, escolhia um nome que possuía um significado diferente e, assim, criava sua própria 

personalidade. Ao longo do caminho de descobertas e aprendizados, Maria Campos foi Zoraida, 

Tereza, Simone, Miriam, Nídia, Gilda e Selma. Com esses nomes, a personagem Maria se 

transformava em quem quisesse ser, [...] “neste mundo horrível e maravilhoso” e assim, 

experimentava momentos diferentes daqueles que só o lar não poderiam lhe proporcionar: [...] “coisas 

que a pia cheia de louça e a mãe sozinha não podiam ensinar”. (REZENDE, 2011 p. 19-20).  

Assim, Silva (2000) salienta sobre a pluralidade de identidades que existem dentro de 

nós. Através das significações dos nomes escolhidos pela protagonista e dos espaços vividos, Maria se 

constrói como sujeito ativo de suas escolhas. 

Nesse seguimento, percebe-se a importância do espaço na obra literária porque ele 

acarreta a compreensão das experiências do sujeito e corrobora com a construção de sua identidade. A 

protagonista se mostra insubordinada aos padrões tradicionais ditados à mulher, ultrapassa barreiras 

geográficas e simbólicas. Stella Maris Rezende faz uma releitura da realidade mineira por meio da 

literatura, vale-se do trabalho com a linguagem, assinalada pela originalidade e expressões mineiras. 

 

4 CONCLUSÃO 

Em vista dos argumentos apresentados, percebemos na construção do enredo que as 

identificações da protagonista vão se deslocando ao longo dos espaços imaginados e vividos, de 
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acordo com os contextos sociais. A obra aludida compõe - se basicamente da identidade da 

personagem, Maria campos, que vai se constituindo através das escolhas dos nomes e passa por um 

período de transformação, de reestruturação identitária. Devemos salientar que a mudança de nomes 

não é involuntária, pois, para cada nome, há seus respectivos significados e a adoção de atitudes 

distintas.  

Por meio de viagens realizadas ou imaginadas, Maria Campos assume diferentes 

personas. Ela permanece sempre incompleta, trata-se de um processo complexo, pois ao mesmo tempo 

em que é ela mesma, torna-se outra diferente. Através da metaficção, a personagem dentro da 

personagem, em que Maria Campos assume outras personas, o “fingir” influencia na construção da 

identidade da protagonista, assim como na construção do enredo. 

Devemos destacar que, no romance, o ônibus possui um significado essencial para a 

construção da identidade da protagonista. Isso porque foi dentro de um ônibus que Maria fora 

concebida violentamente (a partir do estupro que sua mãe sofrera ainda quando jovem). Depois, é 

dentro de um ônibus que Maria Campos se vê como sujeito. 

Em virtude do que foi mencionado, nota-se que a obra A mocinha do Mercado Central, 

metaforicamente, leva o leitor experienciar com a protagonista, suas viagens empreendidas e 

vivenciadas. Diz-se metaforicamente porque essas personas se materializam no plano da imaginação, 

do sonho e do delírio, podendo significar as etapas pelas quais a personagem passou até se encontrar 

consigo mesma. 
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MATIZES QUE POVOAM A LITERATURA: TEMAS RECORRENTES EM 

DOSTOIÉVSKI 

 

EIXO TEMÁTICO 4 - LEITURA DO MUNDO PELO VIÉS LITERÁRIO 

 
Keila Matida Melo 

 

1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem como objetivo apresentar um pouco da discussão promovida nos 

estudos sobre a obra de Dostoievski a partir do projeto de extensão intitulado Saberes da (e 

sobre a) literatura vinculado a Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás. Na 

busca pelo entendimento da literatura como formação humana, a obra de Dostoievski foi 

eleita para análise. Neste preâmbulo, no entanto, importante destacar que análise alguma 

esgota uma obra literária e que seus saberes e dizeres sobre o mundo, mesmo como resposta e 

refração a um tempo histórico, dele se desvinculam ao abordar aspectos do humano 

esteticamente sustentados pela arte. Em O Duplo (2013), Bobók (2012) e Os irmãos 

Karamázov (2008) alguns dualismos como vida-morte, eu-outro, sanidade-loucura, realidade-

fantasia, bem como a diferenciação de classes sociais na determinação de lugares são temas 

recorrentes.  Os sentidos apontados nas obras marcam inclusive a teatralização do modo de 

narrar a consciência, o âmbito psicológico a partir de tons vacilantes, recortados, enviesados, 

repetitivos.  

Por essa trilha, importante compreender como um autor tece e aprofunda a 

discussão no percurso formativo de sua obra, entendendo-a como continuum cujo resultado 

advém de experiências provenientes de diálogos como resposta, refuta a adesão ou mesmo a 

negação de dizeres no sentido bakhtiniano do termo. Esses diálogos conflituosos definem a 

forma como um autor se posiciona no mundo e no âmbito ficcional, isso se traduz em modos 

de pensar e de refletir que perduram no tempo, já que abarcam questões universais não 

restritas a respostas delimitadas por fronteiras. Nesse meandro entre realidade e ficção, a lição 

de Barthes é que “[...] o saber que ela [a literatura] mobiliza nunca é inteiro nem derradeiro; a 

literatura não diz que sabe alguma coisa, mas que sabe de alguma coisa; ou melhor: que ela 

sabe algo das coisas – que sabe muito sobre os homens” (BARTHES, 2001, p. 18-19). 

 

2 DIMENSÃO FORMATIVA DA E NA LITERATURA 

Se a literatura povoa saberes que dizem muito sobre os homens, isso pode ser 

apreendido em obras como O Duplo, Bobók e Os irmãos Karamázov. A obra O Duplo foi 
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inicialmente publicada no periódico russo Anais da Pátria em fevereiro de 1846. Nesse 

tempo, já havia a preocupação de o autor entender a natureza psicológica dos homens. Muitos 

críticos coadunavam o fato de que a personagem principal da obra pertencia a um hospício, 

considerando “Dostoiévski um retratista imitativo e espetaculoso de estados mentais 

patológicos” (FRANK, 2018, p. 136). A imitação se devia a Gógol e a especulação não estava 

simplesmente no âmbito psicológico, mas no âmbito narrativo. Por isso, o autor, no início da 

carreira, era criticado por ser prolixo e não harmônico.  

O aspecto narrativo e a dimensão psicológica retratados nos personagens 

dostoievskianos terão tônus acentuado em obras maduras como em Os irmãos Karamázov, 

que teve sua primeira versão publicada em 1880. Obra que sintetiza as demais e é considerada 

pelo tradutor Paulo Bezerra (apud DOSTOIÉVSKI, 2008, p. vii), “romance panorama que 

engloba vastos aspectos históricos, sociais, ideológicos, psicológicos, religiosos, jurídicos, 

etc., que, transfigurados no amplo espectro de caracteres e atitudes das muitas personagens 

que o povoam, personificam a vida na Rússia da segunda metade do século XIX”.  No 

entremeio à obra de juventude e à obra madura, localiza-se Bobók publicada em 1873 com a 

“finalidade de ajustar contas com a crítica raivosa e desrespeitosa ao romance Os demônios”, 

assegura Bezerra (DOSTOIÉVSKI, 2012, p. 43).  

Isso mostra a receptividade da literatura em determinado tempo histórico, mas 

mostra também o arremate dado pelo autor às críticas em produções subsequentes. Como 

testemunho de um tempo, Dostoiévski não se furta aos embates. Há, portanto, um percurso 

formativo do autor que está atrelado às experiências vividas por ele, das quais responde e 

reafirma. Não sem razão, Bobók é considerada por Bakhtin microcosmo das demais 

(DOSTOIÉVSKI, 2012, p. 80). Nesse percurso, “prenhe de resposta” (BAKHTIN, 2003), 

temas recorrentes são atravessados por modos de compreender o mundo e dele participar. 

 

2.1 O RESSOAR TEMÁTICO EM O DUPLO, BOBÓK E OS IRMÃOS KARAMÁZOV 

A compreensão opaca da realidade e situações labirínticas marcam as produções 

dostoievskianas citadas, entrecruzando a relação eu-outro tanto numa dimensão de 

aproximação quanto de distanciamento. Em O Duplo (2013), a personagem principal – o 

funcionário Golyádkin – esbarra a todo momento nesse dualismo, aspira ser outro, ocupar 

lugar que o dinheiro aparentemente pode comprar, por isso aluga roupas, carruagem, simula 

comprar mobílias elegantes, troca cédulas por valores miúdos para manter a carteira cheia, 

alimenta amor utópico, mas é motivo de escárnio até por seu criado; é motivo de 

estranhamento pelos colegas de trabalho ou mesmo pelo chefe do departamento em que 
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trabalha. A atitude dele frente a isso é de inibição, negação e afirmação de identidade, desejo 

de vingança. Bezerra (2013) preconiza que as perturbações mentais de Golyádkin têm dupla 

origem: estado patológico e deformação moral e humana gerada pelas relações burocráticas, 

sociais e culturais. Na estrutura narrativa, o registro febril do fluxo de pensamento da 

personagem é apreendido por repetições, frases truncadas, descontínuas, embaralhadas, 

contraditórias.  

Em decorrência dessas e de outras situações de deslocamento de lugar e negação 

desse lugar que por ele, um simples e solitário funcionário, não poderia ser ocupado, que 

Golyádkin se depara com seu duplo. A reprodução ou desdobramento de Golyádkin se dá pelo 

semelhante/oposto de si. E a travessia da personagem será, a partir daí, lutar pela distinção na 

relação com os outros, e na relação consigo mesmo, entre o verdadeiro (portanto, justo, 

amável, bom funcionário) e o falso (lisonjeiro, enganador, traidor) Golyádkin, entre os 

antagonismos que acometem (ser ou não ser, contra ou a favor, aceitação ou recusa) e que 

permeiam a experiência humana, resultando, não raro, em estado patológico capaz de gerar 

duplos cujo efeito colossal é a loucura. Por isso, a internação da personagem em uma casa de 

loucos.  

Em Bobók (2012), personagem-protagonista, Ivan Ivánitch, contesta a casa de 

loucos na discussão que promove entre inteligência, imbecilidade e loucura. Para ele, trancar 

o outro numa casa de loucos não prova inteligência, como se supunha. “Acho que o mais 

inteligente é quem ao menos uma vez por mês chama a si de imbecil” (DOSTOIÉVSKI, 2012, 

p. 11). A loucura também é retratada em Os Irmãos Karamázov (2008) na cena em que Ivan 

dialoga com o diabo ou com o seu alter ego. De acordo com Frank (2018, p. 992-993): 

 

O golpe de gênio de Dostoiévski foi fornecer esse tópos temático com uma 

dimensão religiosa-filosófica, transformando as dúvidas de Ivan sobre a 

realidade do diabo na dificuldade de crer na existência de um reino 

sobrenatural e, em consequência, de Deus. Ele quer acreditar no que vê, a 

fim de convencer a si mesmo, no nível puramente psicológico, que não está 

enlouquecendo; mas também deseja que Satã seja apenas uma alucinação, de 

modo a preservar sua convicção de que Deus não existe.  

 

A loucura de Ivan Karamázov figura na narrativa dostoievskiana pela dúvida 

flagelando entre real e sobrenatural. Segundo o autor citado, em anotações de Dostoiévski 

sobre Os irmãos Karamázov havia lembretes para a descrição da materialidade do diabo, 

firmando-o na realidade cotidiana, aparentando ser ao mesmo tempo real e sobrenatural. O 

dualismo realidade-ficção assentava-se na discussão entre fé e razão marcada pela 
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necessidade de os personagens darem um “salto de fé em algo ou alguém além de si mesmos, 

para transcender os limites do egoísmo num ato de autoentrega espiritual” (FRANK, 2018, p. 

1000). Para Frank (2018, p. 1000), a força desse romance decorre da luta moral e psicológica 

à luz da consciência das personagens, uma luta “humanamente válida e artisticamente 

persuasiva [...] sem as quais, como Dostoiévski acreditava, a consciência moral deixaria de 

existir”. Tema também abordado nas demais obras. Em O Duplo, por exemplo, Paulo Bezerra 

analisa as contradições da consciência de Golyádkin. Para o tradutor e crítico: 

 

As palavras usadas pelo senhor Golyádkin no diálogo com seu duplo, 

contrárias aos princípios éticos que ele professava, acabarão sendo fatais 

para ele, pois o outro as usará para desmoralizá-lo aos olhos dos colegas de 

repartição e dos superiores. O fantástico duplo que o senhor Golyádkin criara 

em seu imaginário doentio para realizar todos os seus sonhos, torna-se de 

fato seu inimigo mortal e acaba por substitui-lo de verdade [...] (BEZERRA 

apud DOSTOIÉVSKI, 2013, p. 244).  

 

Desde o início da narrativa de Bobók, Ivan Ivánitch traça uma relação polêmica 

entre o eu e o outro que, assim como em O Duplo, expressa-se também na forma narrativa. É 

o próprio Ivan quem diz: “ontem me apareceu um amigo: ‘Teu estilo, diz ele, está mudado, 

está truncado. Truncas, truncas, e sai uma oração intercalada, após a intercalada vem outra 

intercalada, depois mais alguma coisa entre parênteses e depois tornas a truncar, a truncar’” 

(DOSTOIÉVSKI, 2012, p. 12). Há uma tensão entre o eu e outro e um não reconhecimento 

nesse diálogo:  

 

Anteontem Semión Ardaliônovitch me veio justamente com essa: 

 –  A propósito, Ivan Ivánitch, será que algum dia você vai estar sóbrio? Faz 

o obséquio de me dizer? 

Estranha exigência. Não me ofendo, sou um homem tímido; e mesmo assim 

até de louco já me fizeram (DOSTOIÉVSKI, 2012, p. 9). 

 

As exigências sociais imputadas a Ivan Ivánitch também são contraditórias. É um 

escritor não reconhecido, mas que aponta caminhos, critica, dá sermões. Suas produções não 

são aceitas, exceto traduções encomendadas. Ao invés de autenticidade, considera-se de um 

escritor a reprodução. A dissonância se dá nesse âmbito e em outros, como na não suposta 

distinção entre fenômeno e realismo em que um pintor ao retratar sua imagem de literato 

acaba por dar foco em duas verrugas que ele possui na testa. Hesitação também acontece na 

discussão entre inteligente e imbecil. A própria personagem diz que: “E confundiram tanto a 

coisa que a gente não distingue o imbecil do inteligente. Isso eles fizeram de propósito” 

(DOSTOIÉVSKI, 2012, p. 11). 
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Em Os Irmãos Karamázov (2008), o dualismo entre as personagens ou mesmo 

identidades imiscuídas tornam-se basilares. Se ali é possível contrapor Aliocha e Ivan, Ivan e 

Mitia numa relação de distanciamento entre eu-outro, o mesmo não se pode dizer na relação 

entre Ivan e Smierdiakóv, Ivan e Kólia. A duplicidade por reflexo ou diferenciação não se 

embrenha apenas nos escombros psicológicos, mas, e, sobretudo, inflama nas veredas 

socioculturais sendo atravessada por uma força motriz:  a questão da moral. Esse tema 

sintetiza a defesa de Dostoiévski em sua compreensão de mundo, de sociedade, de vida social, 

de vida após a morte, como já pontuado. Não uma moral assentada em instituições religiosas, 

mas alicerçada num espírito cristão capaz de abarcar o reconhecimento do outro.  

Essa moral é tanto discutida em O Duplo quanto em Bobók. No primeiro caso, a 

primeira relação efetiva que o herói-protagonista, assim considerado pelo narrador, tem com 

seu duplo é de amabilidade, de recepção, de doação. Atitude apreendida em desacordo pela 

traição do pacto de fraternidade ali efetivado. Já em Bobók, a moral possível de se alcançar 

num plano não terreno é ridicularizada. Lampejos de consciência alcançáveis ainda no tempo 

da finitude que se prolonga após a vida terrena mantêm como defesa o prevalecimento da 

“verdade”, do não envergonhamento, do desprendimento das amarras sociais, do fato de que 

agora tudo é possível.  E essa proposta torna-se chave em Os Irmãos Karamázov, inclusive no 

“desvelamento” do crime que ali ocorre e em outras obras como expõe Bakhtin: 

 

O pequeno conto Bobók [...] é quase um microcosmo de toda a sua obra. 

Muitas ideias, temas e imagens de sua obra, todos sumamente importantes, 

manifestam-se aqui em forma extremamente arguta e clara: a ideia de que 

não existindo Deus nem a imortalidade da alma “tudo é permitido” (um dos 

principais modelos de ideia em toda a sua obra); o tema, vinculado a essa 

ideia, da confissão sem arrependimento e da “verdade desavergonhada” [...]; 

o tema da consciência situada à beira da loucura [...] (BAKHTIN apud 

DOSTOIÉVSKI, 2012, p. 80).  

 

Como microcosmo da produção dostoievskiana, Bobók elenca aspectos adensados 

em Os Irmãos Karamázov, última obra do autor, como a discussão sobre a imortalidade posta 

em questão na presença ou não do fedor provocado pela putrefação do corpo, situação não 

acometida em pessoas consideradas santas. E é a defesa de Ivan de que em não existindo Deus 

e a imortalidade tudo pode a razão para o assassinato que assola a romance; um assassinato 

que ocorre de modo indireto, feito pela identificação entre Ivan e Smierdiakóv.  

O primeiro insinua e permite, de algum ou de muitos modos, o crime. O segundo 

executa-o. Todavia, a discussão ganha sentido alargado quando a questão do parricídio 
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assombra outros personagens, que também se fazem culpados. A situação pungente expõe-se 

como chaga social.  

 

3 CONCLUSÃO 

As implicações da literatura não podem ser atribuídas ao pragmatismo como 

resposta simplesmente às críticas recebidas por Dostoiévski sobre sua produção e a estéticas 

literárias em voga na Rússia, como o Realismo. Como toda obra de arte, a produção de 

Dostoiévski polemiza aspectos que se fizeram e se fazem importantes no tempo histórico, 

como a discussão sobre a loucura, o impacto que o outro tem em mim e vice-versa, o 

contraponto entre eu e o outro no modo como o sujeito se percebe e compreende o mundo, a 

identificação ou recusa na relação entre os sujeitos sociais, os lugares sociais pré-

estabelecidos e ditados por diferença de classes, o alcance de uma moral atrelada a um âmbito 

mais amplo na discussão sobre vida e morte.  

Essas e outras temáticas traduzem inquietações e alaridos que sendo do autor são 

de todos nós, sobreviventes nesta selva “racional” que isola, esfacela, fratura, destrói traços de 

humanidade deflagrados no psiquismo humano. A literatura, como afirma Llosa (2004), é 

denominador comum dessa experiência, por ela é possível aprender o que “somos em nossa 

integridade humana, com nossos atos e sonhos e fantasmas, separados ou na trama de relações 

que nos veiculam aos outros, em nossa presença pública e no secreto de nossa consciência, 

essa complexíssima suma de verdades contraditórias [...] de que está feita a condição 

humana” (LLOSA, 2004, p. 380).  A boa literatura se apazigua a insatisfação humana também 

a incrementa, “desenvolvendo uma sensibilidade crítica diante da vida” (LLOSA, 2004, p. 

390), sendo combustível, portanto, para o mover dos sonhos e do impossível. 
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A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSOR MEDIADOR DE 

LEITURA LITERÁRIA  
 

EIXO TEMÁTICO 4 - LEITURA DO MUNDO PELO VIÉS LITERÁRIO 

 

Léia das Dores Cardoso Ribeiro
1
 

Célia Sebastiana Silva
2
 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

O subprojeto cujo título é “Comunidades de Aprendizagem: A formação docente 

em um modelo comunitário de escola” do Programa de Bolsa de Iniciação à Docência 

(PIBID) do Curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás 

FE/UFG, teve início em 2014 e finalização em dezembro de 2017, aconteceu em duas escolas 

públicas em Goiânia, Goiás. Este trabalho foi desenvolvido em ambas as escolas e tem por 

objetivo apresentar a prática realizada em uma delas a partir da mediação de leitura de 

clássicos da literatura universal. Então, desde 2014, atuações educativas de êxito são 

desenvolvidas, e uma delas é a tertúlia literária dialógica. Por meio dessa atuação, foi e 

continua sendo realizada leitura literária de clássicos da literatura universal, através de 

adaptações de obras clássicas com alunos do Ciclo I e II da primeira fase do Ensino 

Fundamental. 

 

2 SOBRE ATUAÇÃO EDUCATIVA DE ÊXITO  E COMUNIDADES DE APRENDIZAGEM 

Atuação educativa de êxito é uma atividade considerada de sucesso pela 

comunidade científica internacional. Segundo Mello, Braga e Gabassa (2012), a proposta de 

Comunidade de Aprendizagem foi desenvolvida pelo Centro Especial de Investigação em 

Teorias e Práticas Superadoras de Desigualdade (CREA) da Universidade de Barcelona com o 

projeto de pesquisa intitulado Strategies for Inclusion and Social Cohesion in Europe from 

Education (INCLUD-ED), entre os anos de 2001 a 2011, procurou “examinar estratégias 

educacionais que contribuíssem para a coesão social” na busca por resolver o problema da 

exclusão social, sobretudo de grupos segregados. Esse projeto teve abrangência no continente 

europeu no sentido de ação para aperfeiçoar políticas educacionais e sociais. Em 2003, através 

do Núcleo de Investigação e Ação Social e Educativa (NIASE) da Universidade Federal de 

                                                
1  Mestranda no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação CEPAE. Universidade Federal de Goiás. 

Programa de Mestrado em ensino da educação Básica. E-mail: leiacardoso201511@gmail.com 

2  Orientadora Profa. Dra. do PPGEEB-CEPAE-EFG mail: celia.ufg@hotmail.com 
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São Carlos, essa experiência teve inicio no Brasil e vem sendo propagada em outros estados e 

países da América Latina desde então.  

Comunidades de Aprendizagem é uma proposta educativa que visa aproximar 

escola e comunidade, e está pautada na aprendizagem dialógica que de acordo com Mello, 

Braga e Gabassa (2012), “é um conceito que diz respeito a uma maneira de conceber a 

aprendizagem e as interações. É formado por princípios que se articulam nas formulações 

teóricas para permitir descrever o que, na prática, se dá como unidade”. Esta comunidade 

passa a participar das tomadas de decisões da escola junto ao grupo gestor para conquista de 

sonhos possíveis. As escolas-parceiras optaram por não serem Comunidades de 

Aprendizagem, mas aceitaram desenvolver atuações educativas de êxito como: grupo 

interativo, formação de familiares, biblioteca tutorada, e tertúlia literária dialógica. No 

trabalho, porém será tratado apenas da tertúlia literária dialógica. 

Tertúlia literária dialógica foi criada em Barcelona, Espanha por estudantes 

adultos e seu professor da Escola de Pessoas Adultas de La Verneda de Sant Martí, em 1978. 

No Brasil teve inicio em 2003 com o NIASE. Quando crianças e adolescentes presenciaram a 

tertúlia literária dialógica realizada na biblioteca de uma escola brasileira reivindicaram a 

participação nessa atividade, que passou a ser efetivada em sala de aula no Brasil e 

simultaneamente na Espanha em 2008. Algo semelhante aconteceu na escola de Goiânia, uma 

criança de turma A do Ciclo I. Após presenciar a atuação de êxito na biblioteca da escola, 

reivindicou sua participação na tertúlia literária com alunos de turma C, uma vez que essa 

atividade não foi desenvolvida na turma A.  

São encontros semanais para leitura de livros clássicos da literatura universal, sua 

indicação se justifica pela qualidade das obras e pelo difícil acesso que se tem a elas, além de 

sua atemporalidade, isto é, de sua capacidade de transcender o tempo. Com as crianças 

pequenas trabalha-se com adaptações premiadas dos clássicos, como Peter Pan, Alice no país 

das maravilhas, Contos de Grimm, etc. O objetivo é a leitura de obras literárias clássicas 

como direito de acesso a um patrimônio cultural reconhecido, legitimado como importante e 

imprescindível para a formação do leitor. Nesse sentido: 

 

para que a literatura chamada erudita deixe de ser privilégio de pequenos 

grupos, é preciso que a organização da sociedade seja feita de maneira a 

garantir uma distribuição equitativa dos bens, em princípio, só numa 

sociedade igualitária os produtos literários poderão circular sem barreiras... 

(CANDIDO, 2004).   
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É uma atividade educativa e cultural com dia e horário fixo, com duração de duas 

horas aproximadamente. A leitura prévia é feita em casa e, em geral, conta com a participação 

dos pais que leem e dialogam com as crianças sobre o enredo. É um momento de riqueza e 

aproximação ímpares que, por si só, projetam e estimulam o caráter humanizador da 

literatura, como bem observa Candido (2004, p.144), a literatura “é uma forma de expressão, 

isto é, manifesta emoções e a visão do mundo dos indivíduos e dos grupos”.  

A pessoa que conduz a tertúlia tem conhecimento instrumental, e a ela cabe o 

dever de se posicionar, apresentar seu argumento, compartilhar conhecimento, lembrando que 

não há certo ou errado na relação que se estabelece entre leitura e mundo. Essa pessoa faz as 

inscrições de fala para que todos tenham oportunidade de ler, comentar, relacionar a leitura às 

experiências vividas e ao mesmo tempo dar sentido ao que está sendo lido. Em seguida, é 

definido quem registra a memória – tudo que é comentado durante a tertúlia. Isso pode ser 

feito por um aluno da turma, voluntário ou professor. Ao final, o responsável pela memória 

faz a sua leitura. Segundo Girotto (2007, p. 68), na tertúlia “as pessoas participantes sentem e 

mostram o desejo de ler, e de compartilhar o que sentem com a leitura com as demais pessoas 

do grupo..., mostrando suas diferentes leituras do mundo”. As tertúlias dialógicas apresentam 

algumas variações: tertúlias de artes plásticas, musicais, mas todas seguem a mesma 

dinâmica. 

A aprendizagem dialógica elaborada por Flecha, a partir da leitura de teóricos 

como Habermas, Freire, Vygotisky e George Mead é entendida como uma maneira de 

conceber a aprendizagem e interações seguindo sete princípios: diálogo igualitário, 

inteligência cultural, transformação, dimensão instrumental, criação de sentido, solidariedade 

e igualdade de diferenças (MELLO; GABASSA; BRAGA, 2012). No diálogo igualitário 

todos têm o direito de falar e serem ouvidos. Inteligência cultural diz respeito aos saberes que 

cada participante trás do seu ambiente social e cultural. A transformação envolve escola e 

comunidade, todos são responsáveis pela aprendizagem. Dimensão instrumental da 

aprendizagem versa na garantia de dominar todos os instrumentos escolares possíveis de 

inclusão no mundo atual. Criação de sentido proporciona ao participante sentir-se 

protagonista na construção do próprio conhecimento. Condição que provoca ação, interação, 

respeito ao outro, diálogo e solidariedade. Solidariedade segundo (MELLO; GABASSA; 

BRAGA, 2012) é o elo que mantém os sujeitos conectados num pertencimento ao mesmo 

mundo social. Igualdade de diferenças aponta o igual direito de ser diferente e que devemos 

ser respeitadas por isso.  
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2.1 FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSOR MEDIADOR DE 

LEITURA LITERÁRIA  

A formação inicial e continuada de professor mediador de leitura literária se deu 

por meio do PIBID, do Curso de Pedagogia da FE/UFG. Programa que concede bolsas de 

iniciação à docência para alunos de licenciatura participantes de projetos desenvolvidos pela 

Universidade em parceria com escolas de educação básica da rede pública de ensino. De 

acordo com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, 

(2008) O Pibid é uma ação da Política Nacional de Formação de Professores do Ministério da 

Educação (MEC) que visa proporcionar aos discentes na primeira metade do curso de 

licenciatura uma aproximação prática com o cotidiano das escolas públicas de educação 

básica e com o contexto em que elas estão inseridas. E os objetivos do Pibid são:  

 

 Incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação 

básica; 

 Inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de 

educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação 

em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de 

caráter inovado e interdisciplinar que busquem a superação de problemas 

identificados no processo de ensino-aprendizagem; 

 Incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus 

professores como coformadores dos futuros docentes e tornando-as 

protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério; e 

 Contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à 

formação dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos 

cursos de licenciatura. 

 

Participar do projeto “Comunidades de Aprendizagem: A formação docente em 

um modelo comunitário de escola” enquanto professora supervisora do PIBID, foi uma 

experiência significativa. Pois aprendemos juntos (professora, bolsistas, alunos e grupo 

gestor) a dialogar, refletir, buscar soluções nas bases teóricas do projeto nos estudos do 

Seminário Aberto Comunidades de Aprendizagem: discutindo sobre novas possibilidades de 

escola, na FE/UFG. Pois de acordo com a Capes (2014) é atribuição do professor supervisor: 

 

 Informar à comunidade escolar sobre as atividades do projeto. 

 Elaborar, desenvolver e acompanhar atividades dos bolsistas ID. 
 Participar dos seminários de iniciação à docência promovidos pelo 

projeto. 

 Crie e mantenha atualizado um currículo na Plataforma Freire. Ele 

costuma ser solicitado por instituições de fomento para inscrição em 

processos seletivos de auxílios. 

 

http://freire.capes.gov.br/
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Um desafio inicial foi articular a participação do bolsista com a comunidade 

escolar, acompanhando de perto inquietações relacionadas ao ensino-aprendizagem, como ser 

mediador de leitura literária a partir dos clássicos, observando que a dinâmica da tertúlia 

possibilita colocar em prática o respeito, a escuta do outro através do diálogo igualitário sobre 

as obras lidas.  Pois não é apenas atividade de leitura:  

 

[...] os clássicos não são lidos por dever ou por respeito, mas só por amor. 

Exceto na escola deve fazer com que você conheça bem ou mal um certo 

número de clássicos dentre os quais (ou em relação aos quais) você poderá 

depois reconhecer os seus clássicos. A escola é obrigada a dar-lhe 

instrumentos para efetuar uma opção mas as escolhas que contam são 

aquelas que ocorrem fora e depois de cada escola. CALVINO, (1993) 

 

A leitura de clássicos promove troca de experiências, produz conhecimento, 

transformação pessoal e apreciação estética. No futuro esses alunos da educação básica 

poderão escolher com maior autonomia o seu clássico preferido.  

O professor que se propõe a trabalhar com aprendizagem dialógica passa a 

vivenciar os princípios como parte do seu trabalho docente. Conforme GABASSA (2017), a 

proposta dialógica da aprendizagem indica, ainda que indiretamente, que a formação do 

professor deve se da no sentido da prática dialógica na sala de aula e nos espaços de gestão.  

A tertúlia contribui para a formação de leitores, como também para formação 

inicial e continuada de professores da educação básica, favorecendo a reflexão sobre a prática, 

o processo de interação, troca de saber imprescindível ao aprendizado, enfim, a literatura 

proporciona a função humanizadora.  

 

3 CONCLUSÃO 

O trabalho vem validar a necessidade de formação inicial e continuada do 

professor mediador de leitura literária. De acordo com CANDIDO, (2004) Uma sociedade 

justa pressupõe o respeito dos direitos humanos, e a fruição da arte e da literatura em todas as 

modalidades e em todos os níveis é um direito inalienável. A leitura possibilita a construção 

coletiva de sentido e conhecimento efetivado na relação entre universidade, escola e 

comunidade. 

 

O poder universal dos grandes clássicos, que ultrapassam a barreira da 

estratificação social e de certo modo podem redimir as distâncias impostas 
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pela desigualdade econômica, pois têm a capacidade de interessar a todos e, 

portanto devem ser levados ao maior número. CANDIDO, (2004).  

 

Portanto, a experiência proporcionou uma ação significativa não só para bolsistas 

pibidianos, como para professores da educação básica que passaram a refletir sobre a 

importância de ser professor mediador de leitura literária a partir de clássicos da literatura 

universal, sobre a relação professor-aluno, a necessidade de atividade de escuta do outro. A 

compreender que para ser professor mediador de leitura literária não precisa ser professor de 

linguagem conceitual, pois a função da literatura é ler, é sentir a mensagem que a leitura traz. 

Então, a partir da leitura literária de clássicos todos os participantes têm a oportunidade de 

atuar como sujeitos reflexivos no processo de transformação e construção coletiva de acesso 

ao saber. 
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DISTOPIA E IDENTIDADE: O PASSADO COMO IDENTIFICAÇÃO EM “O 

CONTO DA AIA”, DE MARGARETH ATWOOD 
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1 INTRODUÇÃO 

Em uma passagem de O conto da aia, romance da escritora canadense Margareth 

Atwood, publicado em 1985, a personagem Tia Lydia diz para as aias reunidas em seu centro 

de treinamento que as mulheres tomavam medicamentos, os homens pulverizavam árvores, 

terremotos ao longo da falha de San Andreas provocaram explosão de usinas de energia 

atômica e a mutação de sífilis, além de ligaduras e substâncias químicas que algumas 

mulheres faziam para não engravidarem, seriam responsáveis pelo coeficiente de natalidade 

que ela mostra em um gráfico, uma curva descendo “além da linha do zero de reposição”, 

como completa a narradora. 

A passagem é ilustrativa do contexto narrativo do romance, que se passa em 

Gilead, um país reinventado sob um governo totalitário e teocrático que destituiu as mulheres 

de seus direitos e as redirecionou para ocuparem lugares específicos na constituição de uma 

nova sociedade. As ainda férteis, uma vez que a infertilidade assola a humanidade, são 

levadas para o centro de treinamento, de onde serão conduzidas para famílias selecionadas nas 

quais terão a função de gerar seus descendentes. 

O romance, narrado por Offred, uma aia que conta a nova configuração de mundo 

em que se encontra inserida, figura ao lado de “1984”, de George Orwell e “Admirável 

mundo novo”, de Aldous Huxley, como uma distopia, conceituada por Berriel (2005) como o 

desenvolvimento de um processo em paralelo à História que amplia as tendências negativas 

observadas no presente. 

Ao narrar a própria história, Offred diz não se chamar Offred, “tenho outro nome 

que ninguém usa porque é proibido. Digo a mim mesma que isso não tem importância, seu 

nome é como o número de seu telefone, útil apenas para os outros; mas o que digo a mim 

mesma está errado, tem importância sim” (ATWOOD, 2017, p. 103) e tal revelação na 

narrativa do romance é ponto de partida para o presente estudo, ainda em desenvolvimento, 

que tem por intuito refletir a respeito da reconfiguração da identidade da personagem 

principal à luz do conceito de Hall (2006; 2007).  
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2 LITERATURA, DISTOPIA E IDENTIDADE 

Situando a distopia de Atwood entre as clássicas de Orwell e Huxley, além da de 

Zamiatin, Nós, Malak (2004) destaca algumas características em comum, como o fato delas se 

tratarem de relações de poder, “distopias mostram então, em termos extremos, o poder 

funcionando eficiente e impiedosamente em seus melhores limites totalitários”
1
 (2004, p. 82); 

de estabelecerem sonhos e pesadelos, “a ênfase da obra não é no horror em si, mas no aviso 

prévio”
2
 (2004, p. 82), de apresentarem oposições binárias por “dramatizarem o eterno 

conflito entre escolha individual e necessidade social”
3
 (2004, p. 83), de comporem tipos de 

personagens bidimensionais, o que o autor atribui à pressão do impulso metafórico e 

ideológico destas obras e de alterarem o tempo e a mudança em suas narrativas, uma vez que, 

como as sociedades representadas são “fundadas na coerção de estruturas rígidas, o sistema 

resiste às mudanças e torna-se preso em paralisias”
4
 (2004, p. 83).  

Para o autor, as distopias estabelecem uma relação com a realidade por se 

basearem em tendências da mesma, o que dialoga com o conceito de distopia de Berriel 

(2005): 

 

enquanto as distopias contém elementos do fantástico com um ‘toque de 

excesso’ carregando a narrativa ‘um passo (ou mais) além de nossa 

realidade’, o objetivo não é nem distorcer a realidade além de 

reconhecimento, nem fornecer um mundo escapista para o leitor, mas 

‘permitir que certas tendências na sociedade moderna movam-se para frente 

sem o freio do sentimento e da humanidade’.
5
 (MALAK, 2004, p. 82). 

 

E assim, as “distopias não são associadas com inovação e progresso, mas com o 

medo do futuro. Elas usam, entretanto, o presente como um referente instrutivo, oferecendo 

uma alternativa tácita para a configuração distopica”
6
 (MALAK, 2004, p. 84). 

Em O conto da aia, Atwood apresenta a construção de uma sociedade na qual as 

mulheres são subjugadas aos homens e oprimidas por outras mulheres, de classes superiores, e 

é nesse aspecto que Malak (2004) reconhece que a distopia de Atwood se diferencia das 

clássicas, pela apresentação de duas características adicionais distintivas: o feminismo e a 

ironia.  

No romance, cabe a Offred narrar a gradual mudança pela qual as mulheres 

passaram. Com um misto de medo e ironia, a personagem principal conta o que aconteceu 

com oscilações entre o passado e o presente por meio de suas memórias e reflexões. É dessa 

forma que se toma conhecimento que o papel moeda foi substituído por um sistema 

computacional depois de um atentado ao presidente e ao Congresso, atribuído ao fanatismo 
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islâmico; que os jornais foram censurados e alguns fechados; que apareceram barreiras nas 

estradas e que uma nova lei fora instituída, proibindo as mulheres de trabalharem entre outras 

mudanças. 

A apresentação da nova sociedade por Offred é marcada por referências ao 

passado, ao “tempo de antes”, principalmente quando se refere a si mesma ao contar que tem 

outro nome, mas que é proibido. Ao se referir ao passado, Offred não apenas se lembra de 

como as coisas costumavam ser em comparação ao momento presente em que vive, mas 

também como ela se identificava com as mesmas. É nesse sentido que o narrado pela 

personagem parece evidenciar que ela não se identifica com a configuração de mundo em que 

se vê inserida. 

A partir da análise de variados discursos em torno do conceito de identidade, Hall 

(2007) reconhece que, apesar de apresentarem dificuldades, resguardam a desconstrução de 

uma perspectiva identitária como um traço em comum. Para o autor, é preferível o termo 

“identificação” ao de identidade, pois o primeiro evidencia a noção de uma construção, de um 

processo nunca completo, uma prática em andamento e assim, traduz sua concepção de 

identidade.  

Nesse sentido, o termo auxilia na compreensão da identidade não como “aquele 

núcleo estável do eu que passa, do início ao fim, sem qualquer mudança, por todas as 

vicissitudes da história” (HALL, 2007, p. 108), nem no “eu coletivo ou verdadeiro que se 

esconde dentro de muitos outros eus – mais superficiais ou mais artificialmente impostos – 

que um povo, com uma história e uma ancestralidade partilhadas, mantém em comum” 

(HALL, 2007, p. 108), mas como 

 

o ponto de encontro, o ponto de sutura, entre, por um lado, os discursos e as 

práticas que tentam nos “interpelar”, nos falar ou nos convocar para que 

assumamos nossos lugares como os sujeitos sociais de discursos particulares 

e, por outro lado, os processos que produzem subjetividades, que nos 

constroem como sujeitos aos quais se pode “falar”. As identidades são, pois, 

pontos de apego temporário às posições-de-sujeito que as práticas 

discursivas constroem para nós (...). Isto é, as identidades são as posições 

que o sujeito é obrigado a assumir, embora “sabendo”, sempre, que elas são 

representações (...). (HALL, 2007, p. 112). 

 

Em O Conto da aia, a narradora compreende que o vivenciado se trata de uma 

reconstrução,  

 

Isso é uma reconstrução. Tudo, cada detalhe é uma reconstrução. É uma 

reconstrução agora, em minha cabeça, enquanto estou deitada estendida em 

minha cama de solteiro, ensaiando o que deveria ou não deveria ter dito, o 
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que deveria ou não ter feito, como deveria ter feito o meu jogo. Se algum dia 

eu sair daqui... (ATWOOD, 2017, p. 163)  

 

Nesse sentido, ela se assume Offred para viver nesse novo mundo, cumprindo as 

obrigações que lhe cabe e se envolvendo clandestinamente com o Comandante ao qual é 

subordinada, mas nenhum aspecto dessa identidade parece lhe dizer respeito, o que é 

evidenciado pelas constantes referências ao passado e pelo relacionamento amoroso que 

desenvolve com Nick, o guardião da casa e para quem ela revela seu verdadeiro nome: “Digo-

lhe o meu verdadeiro nome, e sinto portanto que sou conhecida” (ATWOOD, 2017, p. 318). 

 

3 CONCLUSÃO 

A princípio, nota-se a partir da análise de O Conto da aia, um estudo em curso 

sobre a sua narradora e personagem principal, Offred, que a mesma narra uma nova 

configuração de mundo em que se encontra inserida. Categorizado como distópico, o romance 

inova o gênero ao apresentar em sua narrativa questões feministas através da construção de 

uma sociedade na qual as mulheres são subjugadas aos homens e oprimidas por outras 

mulheres, de classes superiores.  

Ao alegar que Offred não é o seu verdadeiro nome, mas que o mesmo é proibido, 

a personagem revela na narrativa uma questão identitária. Por meio de suas revelações, à luz 

do conceito de identidade de Hall (2006; 2007), a narradora conduz no romance um jogo 

identitário ao assumir uma nova identidade, o que o faz não por um desejo seu, mas pela 

necessidade de sobrevivência. Um indício nesse sentido reside no fato dela se deixar ser 

seduzida pelo Comandante, a quem é subordinada.   

Em tais momentos, a personagem parece se assumir como Offred, em acordo com 

as normas dessa nova sociedade. No entanto, no relacionamento que desenvolve com Nick, o 

guardião da casa, ela revela seu verdadeiro nome como uma confissão, o que sugere 

narrativamente que ela relega ao passado sua identificação, a um mundo que conhecia e ao 

qual seu verdadeiro nome era permitido, ou seja, a personagem assume uma nova identidade 

em determinados momentos, mas sem assumir uma posição de sujeito.  

 

NOTAS EXPLICATIVAS 

 
1
 “Dystopias thus show, in extreme terms, power functioning efficiently and mercilessly to its 

optimal totalitarian limit”. 
2 

“the emphasis of the work is not on horror for its own sake, but on forewarning”. 
3
 “dramatize the eternal conflict between individual choice and social necessity”. 
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4
 “founded on coercion and rigid structures, the system resists change and becomes arrested 

in paralysis”. 
5
 “while dystopias contain elements of the fantastic with a ‘touch of excess’ carrying the 

narrative ‘one step (or more) beyond our reality’, the aim is neither to distort reality 

beyond recognition, nor to provide an escapist world for the reader, but ‘to allow certain 

tendencies in modern society to spin forward without the brake of sentiment and 

humaneness’ ”. 
6
 “dystopias are not associated with innovation and progress, but with fear of the future. They 

use, however, the present as an instructive referent, offering a tacit alternative to the 

dystopian configuration”.
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PURMAKAMA: CONTO SOBRE PATRIMÔNIO, POPULAÇÕES ANDINAS E 

TURISMO 

 

EIXO TEMÁTICO 4 - LEITURAS DE MUNDO PELO VIÉS LITERÁRIO 

 

Raúl Molina Otárola
1
. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A presente leitura corresponde a uma conto escrita pelo autor deste trabalho na 

Oficina Literária, dirigida por Camilo Marks, destacado crítico literário chileno, incorporando 

reflexões do projeto Fondecyt N° 1170236. Purmakama, o nome da conto, é uma conjugação 

de dois nomes de povoados andinas: Purmamarka, localizada na Quebrada de Humahuaca, a 

noroeste da Argentina, e San Pedro de Atacama, um oásis no deserto do norte do Chile. A 

partir deles, extraíram-se as partículas "Purma" e "cama", para fundir em uma nova palavra 

eventos semelhantes que ocorreram nos últimos anos nesses assentamentos indígenas 

tradicionais. 

As povoados nomeadas foram impactadas e transformadas pelos processos de 

patrimonialização realizados pelos Estados e organizações internacionais, provocando a 

gentrificação e a perda do patrimônio indígena, acelerando a diáspora da população original 

de seus antigos lares. Invadidos pelo turismo, essas aldeias foram convertidas em povoados 

boutique, centros de recreação, alojamento e comida. Talvez, o turismo e os processos 

concomitantes, seja uma nova forma colonial de ocupação dos espaços das culturas originais 

deste continente. 

 

2 PURMAKAMA: A CONTO 

Às vezes sinto que isso povoados não nos pertence ", comentou Hilario Cruz 

Colque. É um lugar estranho! - ele terminou-. 

Seu amigo Daniel estava deitado como ele, sob a sombra de uma alfarrobeira. Ele 

escutou o velho reclamar de suas viagens como uma alma de dor sobre a praça e as ruas do 

antigo povoado indígena. 

Eu ainda me pergunto professor sobre a origem da desgraça do nosso povoado -

Hilario continuou falando-. 

Você se lembra quando as autoridades vieram? 

-Ele não recebeu uma resposta- 
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Eles ficaram surpresos com o cheiro do velho, as paredes de adobe e pedra, pelos 

pomares com figueiras e tamarugos que se abrigavam do sol neste deserto de pampas, 

montanhas e ravinas. Eles admiravam os telhados de colmo, as vigas de madeira de algarrobo, 

vilca e tamarugo. Essas varas torcidas e amarradas com tendões de guanacos ou fios de pele 

de vaca. Eles pareciam bonitos. Adorável! Eu o ouvi dizer a uma das senhoras. Eles vieram 

nos dizer que nossos antigos costumes, as celebrações do pachamama, as festividades do 

santo padroeiro e os carnavais eram muito importantes para mantê-los - Hilario resmungou no 

silêncio da manhã ensolarada. 

Você se lembra de Daniel que arquiteto que veio a valorizar o povoado? -

Continuou o monólogo Hilario -.... sim, naquele dia nos encontramos na sede da comunidade 

... você se lembra? Ele nos disse que nossas casas, as velhas árvores, as paredes de adobe e 

pirca, as vielas, as valas alinhadas em pedra, as fazendas e as colheitas de amaranto, milho, 

quinoa e batatas nativas, tudo que era preservado, Foi património cultural ... Foi a primeira 

vez que ouvi essa palavra que nos condenou! 

-Daniel não respondeu- 

Hilario fez uma longa pausa, como se estivesse preenchendo seus pensamentos, 

para continuar com suas ladainhas ... ¡Claro!, se o arquiteto dissesse que o povoado você tinha 

que mantê-lo em sua forma original!  Naquela época eu pedi a palavra para dizer que a nossa 

povoado ficou assim, dos nossos antepassados, porque ninguém veio a esses lugares: nem o 

governo, nem o município, nem as ambulâncias, isso é verdade? Muitas vezes as pessoas 

morrem por falta de atenção médica. Lembrei-lhe do caso da sra. Eulogia. O arquiteto nos 

disse que a partir de agora o progresso viria, turismo e pessoas, que nossa cidade seria 

patrimônio. O anúncio nos deu esperança e tivemos grandes ilusões, lembra professor? 

Por favor, não me faça ressoar aquela infâmia! -Daniel reagiu aborrecido-. Daniel 

Boman, ex-professor de agronomia e outros ofícios que aprendeu a trabalhar com a população 

local. Hilario, você sabe muito bem que o que aconteceu me causa indignação!, -disse ele com 

raiva-. Eu fui o único que se opôs à nomeação de povoado patrimonial! Mas você e seu povo, 

foram os mais entusiastas. Peço-lhe por favor, não lembre-se essa desgraça. Estamos 

condenados a compartilhar esse infortúnio pelo resto do tempo. 

Desculpe-me professor, mas em tempo útil tudo deve voltar a como era. Nós às 

vezes não entendemos as novas palavras, e naqueles dias as necessidades eram muitas e 

muitas ofertas, as quais não poderíamos deixar passe a promissora oportunidade.  

Então não reclame! -respondeu Daniel, rabugento-.  
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Hilario gostava de falar naquele lugar de silêncio, embora ninguém o ouça. Ele 

entrou cinco anos e meio atrás. Ele, com suas reflexões, foi o único que interrompeu a calma. 

Eu perdoei a minha insistência, -disse Hilario-. Você pode me dizer o significado 

de ter se tornado parte do patrimônio ?  

Daniel, ele manteve o mudo. Levanto a voz para dizer: Hilário, você não perdeu o 

hábito de insistir em suas perguntas e não se resigna a essa paz silenciosa! Você, não entende 

que isso POVOADO não pertence mais a você?  

Professor!, esta é minha terra e será para sempre, mesmo que seja pura poeira - 

Hilario respondeu com confiança- . No povoado acreditamos que tenha sido a má sorte e o 

destino, a causa de nossa condenação. Diga-me sua opinião. 

Daniel tentou umedecer sua garganta, secar do prolongado silêncio pessoal. 

Hilario está bem! Farei um esforço, embora sempre tenha dito que prefiro descansar. Isso me 

força a voltar ao mundo de onde eu vim. 

Você se lembra da casa de Juan Viltipoco? 

Claro que sim -Hilario respondeu- 

Bem, seu bisavô construiu o quarto olhando as colinas de cores e vulcões para 

poder compor as canções e rematitos. Aquele quarto hoje é o quarto mais exclusivo do Hotel 

Viento del Agua. A casa não pertence mais ao Viltipoco. O mesmo vale para as casas antigas 

do Carpanchay, Tito Siares, Francisco Liquitay, Quispe, Eugenio Plaza, Alcota, Cruz e 

Morales. Você pode me nomear uma família que mantém a sua antiga casa?  

Não me lembro agora, mas deveria haver mais de um -respondeu Hilario-.  

Pode ser Hilario ... Mas onde estão as pessoas do povoado?  

Muitos foram trabalhar ou estudar na cidade -disse seu parceiro- 

Onde estão os tecelões que fizeram cobertores e cobertores que duraram cem 

anos? Daniel continuou: "Onde estão esses tecidos com trastes e flores feitos de lã natural ou 

tingidos com ervas? Hoje, você só os encontra nas lojas exclusivas das ruas Quitor e Güemes. 

Quais são os jovens e os idosos da povoado trabalhando? - Daniel se perguntou- 

-Hilario avanço com a resposta- Todos sabemos que a serviço de hotéis ou 

atividades turísticas. 

E o que aconteceu com as colheitas? 

-Hilario respondeu- E por que você pergunta o que todos nós sabemos? 

Este é Hilário - respondeu Daniel-. As terras são votadas e não há animais para 

pastar. Antes de passarem todas as tardes pelas ruas da povoado centenas de ovelhas, levadas 
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para o curral que ficava ao lado das casas. A última diretriz do Município era proibir o 

trânsito de animais por essas ruas, mas isso não surtiu efeito, já que não há mais pastores. 

É assim que não é mais!, concordou Hilario. Houve um longo silêncio, quase 

reflexivo. 

Eu devo ser honesto com você! -Interrompeu Hilario novamente - Você sabe que 

eu não o perdoo? 

Não, não sei! - Daniel respondeu surpreso-. 

Eu não te perdoo por ter morrido assim logo. Por que você desceu do lado do 

morro com seu jeep? 

A morte aparece quando é menos chamada ", -disse Daniel-. 

Para nós, sua morte foi muito sentida. Viemos para deixar você no nosso 

cemitério, lembra? Nós viemos com uma banda, nós dançamos e ficamos bêbados em 

homenagem a sua amizade, você era como um Mallku para nós. Nós cumprimos seu desejo de 

descansar nesta terra. 

Sempre apreciei isso , -Daniel respondeu-.  Reconheço que a palavra ainda é 

válida entre nós. 

Quando fiquei doente com diabetes incurável - respondeu Hilario -, eu perguntei 

ao meu pessoas que eles me deixariam ao lado do seu lugar, para continuar falando sobre o 

nosso povoado que continuou mudando com o progresso do patrimônio. 

Hilario! Cale melhor! -Daniel sussurrou-. Eu sinto passos. 

Do subterrâneo, eles ouviram a voz de uma mulher: 

Atenção! Espeto a guia em voz alta, dirigindo-se a quinze pessoas vestidas de 

tênis e sandálias, shorts e camisas folgadas, que usavam em suas cabeças chapéus largos para 

o sol e garrafas de água para a sede. A partir desta colina você pode ver toda a cidade e o vale 

verde! ... Aqui termina o passeio deste povoado chamado Purmakama. Faça suas fotos, e em 

um minuto nós retornamos ao ônibus.  

Aaah!, A última coisa  -disse o guia turístico, levantando a voz- . No final do 

cemitério, eles vão ver um homem velho, ele é um autêntico indie o último dos antigos. Ele 

cuida desse lugar abandonado. Quem gosta, pode deixar uma moeda na mão estendida. 

 

3 CONCLUSÃO: EXEGESE DA CONTO DE PURMAKAMA 

Como indiquei na introdução, a conto de Purmakama lida com duas povoados 

indígenas no norte do Chile e na Argentina (Purmamarka e San Pedro de Atacama), 

impactadas pelos processos de patrimonialização, pelo turismo e pela valorização de suas 
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terras e moradias, que falam de uma nova forma colonial de ocupação de territórios de 

culturas originais. 

A conto é construída a partir do diálogo de dois homens, Hilario, um líder da 

comunidade indígena, e Daniel, um agrônomo que veio da cidade para ficar. A narrativa faz 

um aceno para Pedro Paramo do grande Juan Rulfo. Os protagonistas estão mortos, seu 

diálogo é espectral, mas muito contingente e contemporâneo. Talvez seja o inconsciente 

coletivo que atravessa a América, onde os mortos têm voz e continuam a falar. 

A conto alerta sobre as contradições do patrimonialismo. Um processo que 

implica uma valorização da cultura indígena, material e simbólica, de fora. Muitas vezes é 

uma abordagem com critérios estéticos distantes da cultura local, que promovem uma 

fossilização e a beleza dos lugares, para o desfrute de visitantes desconhecidos.  

A valoração patrimonial aparece na fala do arquiteto, que, surpreso com o antigo, 

antigos e autênticos pede para manter o cidade intocada, ou no comentário da jovem que 

exclama. Encantadora! Mas essas avaliações exógenas e a nova palavra, patrimônio, não são 

compreendidas pelos habitantes dessas cidades. É por isso que Hilario faz uma reação tardia 

na conto, ao exclamar: Foi a primeira vez que ele ouviu aquela palavra que nos condenou! 

O diálogo entre Hilario e Daniel, da vida após a morte, representa o olhar de um 

mundo que se foi, o povoado perdido, a diáspora para os habitantes originais. A discussão 

entre os personagens, ocorre na boca de Daniel, que adverte no começo o que pode acontecer, 

opondo-se às promessas de converter o povoado em patrimônio, contra, o pensamento 

indígena de Hilario, que discute a aceitação devido às necessidades econômicas e materiais, à 

esperança de deixar a pobreza e o isolamento, depois a lamentar do ocorrido 

As mudanças no povoado Purmakama são descritos através das perguntas e 

respostas, que por meio de  observação empírica, eles percebem que a cidade não pertence 

mais aos habitantes locais. Conclua com uma pergunta final de Daniel: E o que aconteceu 

com as plantações? Para que Hilario, refutado E assim ele pergunta o que todos nós sabemos? 

Em Purmakama, o inesperado acontece, o povoado foi transformado em um lugar 

turístico, visitado por ondas de pessoas. Daniel e Hilario ouvem de seus túmulos, os passos na 

terra. São os turistas trazidos a conhecer o antigo e desmoronado cemitério, onde fazem suas 

fotografias do vale de um lugar com vista privilegiada, já que os cemitérios dessas povoados 

andinas, muitas vezes estão em promontórios em pequenas elevações. Lá, o resultado 

esclarecedor das mudanças ocorreu. Um velho índio recebe esmolas com a mão estendida, 

para continuar por um curto período de tempo cuidando do local de descanso final dos últimos 
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habitantes, que ainda estão vivos, como é o caso de povoados indígenas Eles não perdem a 

memória, embora acreditem em seu desaparecimento e morte. 

Purmakama, apesar de ser uma ficção literária, explica os processos 

contemporâneos que podem ser observados em algumas povoados andinas transformadas pela 

patrimonialização e pelo turismo. No caso de Purmamarka, uma povaodo na Quebrada de 

Humahuaca, sua rápida transformação ocorreu quando todo este território foi declarado 

Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 2003, um processo que tem sido estudado por 

cientistas sociais (ORELLANA, 2018; PORCARO; TOMMEI; BENEDETTI, 2014). No caso 

de San Pedro de Atacama, no norte do Chile, este oásis regado pelos rios Vilama e San Pedro, 

sua explosão turística começou no ano 2000, causando inúmeras mudanças urbanas, culturais 

e econômicas. Atualmente recebe milhares de turistas no ano, que viajam para ver suas belas 

paisagens, mas onde a cultura do Atacama foi submersa como os corpos do cemitério 

(MOLINA, 2018, 2019; OEHMICHEN; DE LA MAZA, 2019; SEPULVEDA et al., 2015). 

Em conclusão, a conto de Purmakama é uma representação sintética, 

amalgamada, hibridizada para dar conta de uma realidade contemporânea, que continua a 

passar sem ser vista pelos olhos eventuais de visitantes que só admiram as belezas naturais 

com uma estética cultural epidérmica, construída pela indústria do turismo, onde desaparece o 

sentido e o conteúdo patrimonial local. 
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QUER IR PARA MINAS, MINAS NÃO HÁ MAIS: A BATEIA POÉTICA DE 

DRUMMOND E A MINERAÇÃO 

 

EIXO TEMÁTICO 4 - LEITURAS DE MUNDO PELO VIÉS LITERÁRIO 
 

Ricardo Junior de Assis Fernandes Gonçalves
1
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 
[...] 

 

a noite esfriou, 

o dia não veio, 

o bonde não veio, 

o riso não veio, 

não veio a utopia 

e tudo acabou 

e tudo fugiu 

e tudo mofou, 

e agora, José? 

 

[...] 

 

Com a chave na mão 

quer abrir a porta, 

não existe porta; 

quer morrer no mar, 

mas o mar secou; 

quer ir para Minas, 

Minas não há mais. 

José, e agora? 

 

[...] 

 

(José. Carlos Drummond de Andrade) 

 

Os versos e estrofes do poema José, publicados em 1942 por Carlos Drummond 

de Andrade, metaforizam a caminhada solitária em um mundo desmoronado. A casa, a cidade 

e um território que não existem mais, transformados pela matéria do tempo. A 

impossibilidade de refúgio no passado ou de retorno para o local de origem, berço umbilical 

da infância. Ademais, a indagação - E agora, José? - imiscuída no texto poético permite 
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refletir a busca infatigável por um novo caminho, um sentido possível para uma existência 

fraturada e golpeada. 

Sendo assim, Drummond universaliza José para além das determinações do tempo 

e do espaço em que o poema foi escrito e publicado pela primeira vez. José, um nome 

corrente na língua portuguesa, expressa os dramas, lutas e sonhos de mulheres e homens 

fustigados pelas mazelas da desigualdade, pobreza e solidão. Sujeitos insuflados em 

atmosferas envenenadas por ditaduras, guerras e ódio. Contudo, mulheres e homens que 

também fazem versos, amam, se organizam em coletivos de resistências e protestos por um 

mundo cujo império seja o da justiça e dignidade.   

Isto posto, chama-se a atenção para os versos: “quer ir para Minas / Minas não há 

mais”. A referência a Minas Gerais na obra de Drummond é frequente e, ao fazê-la, o poeta 

vasculhou as memórias, as paisagens e os espaços de sua própria terra. Drummond nasceu em 

1902 em Itabira, um município do interior mineiro incrustado entre as serras do Quadrilátero 

Ferrífero e confrontado com a mineração de ferro a céu aberto desde o início do século XX. 

Logo, a exaustão de territórios e a exploração implacável da força de trabalho pela atividade 

de mineração ecoaram nos versos e estrofes do poeta. “A obra de Carlos Drummond de 

Andrade tocou pioneiramente numa ferida que está aberta até hoje: a degradação do ambiente 

e da nas áreas afetas pela mineração cega às suas próprias consequências” (WISNIK, 2018, p. 

19).  

Em pouco mais de três anos dois desastres socioambientais de grande escala 

evidenciaram as implicações corrosivas da mineração a céu aberto em Minas Gerais e demais 

regiões e estados minerados no Brasil. O rompimento da barragem de Fundão (estrutura de 

rejeitos de minério de ferro da Samarco/Vale/BHP Billiton) no dia 05 de novembro de 2015 

em Mariana/MG e da Barragem I (estrutura de rejeitos de minério de ferro da Vale) no dia 05 

de janeiro de 2019 em Brumadinho/MG sublinharam os riscos de uma atividade ainda pouco 

conhecida pela sociedade brasileira.  

Desse modo, uma das implicações desses desastres foi a repercussão nacional e 

internacional, provocando problematizações e debates a respeito do modelo de mineração 

predatório no país. Além de textos de jornalistas, pesquisadores e militantes divulgados em 

jornais, revistas, livros e periódicos, vários poemas de Carlos Drummond de Andrade foram 

recuperados de sua vasta obra para expor que em diferentes momentos do século XX o poeta 

vaticinou o destino trágico de territórios triturados pela máquina mineradora
1
. Em versos e 

                                                
1
  José Miguel Wisnik apreendeu a potência da poesia de Carlos Drummond de Andrade como instrumento de 

interpretação da mineração e publicou o livro Maquinação do mundo: Drummond e a mineração. 
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estrofes de poemas como A montanha Pulverizada, O maior trem do mundo e Lira Itabirana, 

o poeta patenteou o ímpeto criativo de sua poesia e alargou o horizonte do olhar diante de 

paisagens e lugares corroídos por décadas de mineração a céu aberto.  

Assim, retoma-se os versos do poema José, que dão título ao presente texto. 

Diante dos desastres da mineração em Mariana/MG e Brumadinho/MG, pode-se afirmar que a 

Minas Gerais de José se universalizou para centenas de sujeitos que viram seus lugares de 

existência comunitária, memórias, sonhos e futuros ruírem pelo peso de toneladas de rejeitos 

de minério de ferro que continuam entulhadas ou escorrendo nos vales dos rios Doce e 

Paraopeba. É como se o texto perturbador e intrigante de Drummond refletisse também a 

realidade obstinada de homens e mulheres que tiveram familiares mortos, comunidades, 

casas, quintais e roças destruídas. De gente que mesmo defronte das tragédias continuam 

caminhando e irrigando a esperança de novo recomeço.  

Desse modo, além da parte introdutória e diálogo com o poema José, este texto 

apresenta uma proposta interpretativa do poema O maior trem do mundo, de Carlos 

Drummond de Andrade, e sua relação com a atividade mineradora. Demonstra-se a crítica que 

o poeta faz ao modelo de mineração exportador e suas contradições socioambientais e 

econômicas. Um modelo extrativo que opera de maneira indissociável dos conflitos 

ambientais, exaustão de paisagens, desterritorialização compulsivas e deterioração de lugares 

de identidades territorialmente construídas.  

 

2 MINAS DE VERSOS: DRUMMOND E A MINERAÇÃO 

Como se carregasse uma bateia simbólica nas mãos, Drummond revolvia as 

palavras dos dicionários para transformá-las em versos e estrofes de rara poesia. Igualmente, 

utilizou dessa sabedoria para palmilhar as contradições do mundo e especialmente da 

“economia de saque ambiental” (WISNIK, 2018, p. 228) representada pelo modelo de 

mineração territorializado em sua própria cidade natal, Itabira, e demais municípios mineiros. 

Como afirma Wisnik (2018, p. 47) “é intrigante que haja tanta geografia e tanta história 

mundial no imaginário da Itabira drummondiana”.  

Por conseguinte, o diálogo crítico entre a obra de Drummond e a mineração 

contribui com as aproximações que geógrafos têm feito com a arte e especialmente com a 

literatura em busca de “novas dizibilidades geográficas” (CHAVEIRO, 2015). A maneira 

como o poeta representa as paisagens de Minas Gerais em sua obra certifica que “os pontos 

culminantes da literatura mineira estão entranhados na geografia física, e em Minas Gerais a 
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geografia física, entranhada na experiência individual e coletiva, é geografia humana” 

(WISNIK, 2018, p. 72).  

A atividade extrativa mineral, movida pela sistemática transformação das 

“dádivas gratuitas da natureza” (HARVEY, 2018) em mercadorias, expõe a face corrosiva do 

capital em busca de novas fronteiras de acumulação. “O capital não pode senão privatizar, 

mercantilizar, monetizar e comercializar todos os aspectos possíveis da natureza. Só assim 

pode absorver cada vez mais a natureza para que se torne uma forma de capital – uma 

estratégia de acumulação – que chega ao nosso DNA” (HARVEY, 2016, p. 241).  

Minas a céu aberto, pilhas de estéril, barragens de rejeitos tóxicos, paisagens 

trituradas, nascentes de água exauridas, desastres, adoecimento e morte de trabalhadores 

demonstram a “degradação cancerosa” (HARVEY, 2016, p. 236) da natureza e do trabalho. 

Ainda, o modelo de mineração no Brasil manifesta a subordinação história do país e seus 

territórios ao “imperialismo extrativo” (HARVEY, 2016, p. 239). Assim, os processos de 

extração e exportação de minério de ferro exemplificam essas constatações e podem ser 

observados nos versos e estrofes do poema O maior trem do mundo:  

 

O maior trem do mundo  

Leva minha terra  

Para a Alemanha  

Leva minha terra  

Para o Canadá  

Leva minha terra  

Para o Japão  

 

O maior trem do mundo  

Puxado por cinco locomotivas a óleo diesel  

Engatadas geminadas desembestadas  

Leva meu tempo, minha infância,  

minha vida  

Triturada em 163 vagões de minério e destruição.  

O maior trem do mundo  

Transporta a coisa mínima do mundo  

Meu coração itabirano  

 

Lá vai o maior trem do mundo  

Vai serpenteando, vai sumindo  

E um dia, eu sei, não voltará  

Pois nem terra, nem coração existem mais.  

 

O poema O maior trem do mundo, publicado em 1984 por Carlos Drummond de 

Andrade no Jornal O Cometa Itabirano, realça as contradições forjadas pela exploração do 

minério de ferro em Itabira/Minas Gerais. Revela a posição secularmente periférica do Brasil 
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na divisão territorial e internacional do trabalho enquanto exportador de produtos primários 

como o minério de ferro. Assim sendo, “a divisão internacional do trabalho significa que 

alguns países se especializam em ganhar e outros em perder. Nossa comarca no mundo, que 

hoje chamamos América Latina, foi precoce: especializou-se em perder desde os remotos 

tempos” (GALEANO, 1987, p. 15).  

Portanto, Drummond apreendeu essas questões a partir do que enxergou em 

Itabira, onde as jazidas de minério de ferro motivaram a criação da Companhia Vale do Rio 

Doce (CVRD) em 1942 no Governo Getúlio Vargas, com o objetivo de extraí-las e exportá-

las para suprir a indústria de guerra dos aliados na Segunda Guerra Mundial. 

Consequentemente, “a CVRD foi criada como empresa estatal, em grande medida, para 

fornecer minério de ferro brasileiro ao mercado internacional” (MILANEZ et.al., 2018, p. 3). 

Logo, a conexão com o mercado internacional é marcante na histórica da CVRD: “entre 1942 

e 1961 ela exportou 98% de todo o minério que extraiu. Esse padrão exportador manteve-se 

nos anos seguintes; entre os anos 1967 e 1997, em média, ao menos 80% do minério de ferro 

extraído pela Vale foi destinado aos mercados internacionais” (MILANEZ et.al., 2018, p. 3). 

No decorrer dos anos 1990 a adoção da agenda neoliberal incentivou a política de 

privatização de empresas estatais. Com efeito, em 1997, no governo de Fernando Henrique 

Cardoso, a CVRD foi privatizada. Em 2007 mudou o seu nome para apenas Vale e, no mesmo 

ano, com aproximadamente 131 mil empregados (44% terceirizados), escritórios e joint 

ventures em cerca de 30 países, alcançou a posição de quarta maior empresa mineradora do 

mundo em valor (MILANEZ et.al., 2018). Portanto, no decorrer dos anos e décadas, a Vale 

contribuiu para a transformação do Brasil em um importante player do mercado global de 

ferro, consolidando-se como o segundo maior exportador desse minério no mundo, atrás 

apenas da Austrália (MILANEZ et. al., 2018). 

No ano de 2018 as exportações brasileiras de minério de ferro somaram 394,2 

milhões de toneladas, um crescimento de 25,4% se comparadas ao ano de 2017 (SECEX, 

2019). A participação da Vale nesses números é ativa: apenas no terceiro trimestre de 2018 a 

empresa produziu 104,9 milhões de toneladas de minério de ferro (VALE, 2018). Diante 

disso, retoma-se o conteúdo crítico ilustrado nos seguintes versos: “O maior trem do mundo / 

Leva minha terra / Para a Alemanha / Leva minha terra / Para o Canadá / Leva minha terra / 

Para o Japão”. Destarte, o minério extraído da terra e separado do material estéril e rejeitos, a 

exaustão de paisagens e a conversão de recursos territoriais em commodities transportadas 

dezenas de vagões por ferrovias e navios transoceânico lembram a pergunta de Galeano 

(1987, p. 14) “exportamos produtos ou exportamos solos e subsolos?”. 
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Os versos da segunda estrofe sublinham a pilhagem de territórios urdidos por 

relações de pertencimento, memória afetiva, simbólica e cultural: “O maior trem do mundo / 

Puxado por cinco / locomotivas a óleo diesel / Engatadas geminadas desembestadas / Leva 

meu tempo, minha infância / minha vida / Triturada em 163 vagões de minério e destruição / 

O maior trem do mundo / Transporta a coisa mínima do mundo / Meu coração itabirano”. Os 

versos evidenciam o atropelo das paisagens e territórios da Itabira drummondiana pela 

mineração a céu aberto, triturando solo e subsolo de serras da cidade do poeta como o Pico do 

Cauê, formação rochosa de elevado teor de ferro que no decorrer dos anos foi pulverizada e 

carreada por “vagões de minério e destruição”, para abastecer o mercado mundial de aço. 

A última estrofe sintetiza os efeitos do modelo de mineração depredador e 

insustentável: “Lá vai o maior trem do mundo / Vai serpenteando, vai sumindo / E um dia, eu 

sei, não voltará / Pois nem terra, nem coração existem mais”. O esgotamento dos minérios, da 

água, das paisagens e dos ecossistemas sintetiza o que Gudynas (2015) denomina de 

“amputação ecológica”. Além disso, “a montanha, de excepcional teor ferrífero, foi roída pela 

atividade mineradora, ao longo das décadas, a ponto de ter se transformado numa inominável 

cratera que cava seu perfil em negativo no fundo da terra” (WISNIK, 2018, p. 35).  

“A mineração, a erosão e a extração irregular de recursos deixam uma chaga nas 

paisagens do mundo todo, levando em alguns casos à destruição irreversível dos valores de 

uso necessários para a sobrevivência humana” (HARVEY, 2016, p. 238). Ainda, as 

implicações socioambientais da mineração “deixam para trás uma paisagem geográfica 

desigual de cidades mineiras abandonas, solos esgotados, depósitos de lixo tóxico e valores 

patrimoniais desvalorizados. Os benefícios ambientais situam-se em outro lugar” (HARVEY, 

2016, p. 238). 

O maior trem do mundo, portanto, é peça simbólica tanto da imponência 

econômica dos minérios extraídos do subsolo brasileiro, exportados para diversas partes do 

mundo, quanto das abruptas transformações das paisagens e dos territórios, com 

consequências deletérias para a sociedade e a natureza. Minérios, água, fertilidade do solo e 

força física dos trabalhadores, são exauridos do território nacional e drenados para o mercado 

mundial, abandonando rastros de espoliação e esgotamento.  

 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Carlos Drummond de Andrade - a pessoa física - saíra ainda jovem de Minas 

rumo ao Rio de Janeiro. Drummond – a figura literária - radicado no Rio de Janeiro nunca 
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saíra de Minas. Os assombros do trem carregado de ferro, as montanhas pulverizadas, os 

trabalhadores expostos ao sol, a evasão de minério de “sua Itabira” e de “sua Minas” para o 

mundo rico acompanharam sua memória, seu modo de ver o mundo e especialmente urdir sua 

literatura.  

Tratou-se de, neste texto, ver o modo como o poeta mineiro se tornou também um 

poeta das minas. O seu tom crítico e sensível, ora nostálgico e rebelde, fazem de sua poética 

de lavra mineira um conteúdo de leitura deste importante campo econômico, a mineração, que 

na história do Brasil logrou-se como uma estratégia de pilhagem territorial e efetivou esse 

país fraturado.  
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A FORMAÇÃO HUMANA DOS CAPITÃES DA AREIA A PARTIR DO CONFLITO 

DE CLASSES SOCIAIS 

 

EIXO TEMÁTICO 4 - LEITURAS DE MUNDO PELO VIÉS LITERÁRIO 

 
Vânia Borges Arantes

1
 

 

1 INTRODUÇÃO 

Essa pesquisa é resultado da elaboração de um artigo desenvolvido na disciplina 

Literatura e Formação humana, oferecida na Faculdade de Educação da Universidade Federal 

de Goiás. A referida disciplina ocorreu, no segundo semestre de 2017, no Programa de Pós-

Graduação em Educação – PPGE. O tema do trabalho é A formação humana dos Capitães da 

Areia a partir do conflito de classes sociais. Procurou-se investigar, em estudo bibliográfico, 

as características dos personagens do romance Capitães da Areia que os fazem mais humanos, 

ou mesmo, situações que os levam a lutar pela humanização. Houve uma preocupação de 

trabalhar essa temática sem instrumentalizar a obra literária. 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

No primeiro capítulo, denominado Trapiche, o narrador descreve onde moram os 

personagens mirins da trama. De forma irônica, afirma: “Sob a lua, num velho trapiche 

abandonado, as crianças dormem” (AMADO, 2009, p. 25). A ironia se constrói entre 

armazém abandonado e crianças também abandonadas. Logo se vê que esta construção 

linguística, não é por acaso, é sim, muito de propósito, visto que da mesma forma que quase 

ninguém da população sabe onde é o trapiche, também não se sabe quem são “as crianças 

ladronas” que moram ali.  

No romance Capitães da Areia, encontramos personagens que vivem na 

contramão do capitalismo, ora como trabalhadores (proletários), ora como marginais e 

malandros. Além disso, é claro, participam da narrativa também, personagens representando 

figuras da alta sociedade, simbolizando a guerra de classes, ou seja, as contradições sociais 

apresentadas a partir de excesso de pobreza contrastando com excesso de riqueza. 

O resultado foi a descoberta de personagens fortes representando tipos sociais 

populares do Brasil, a maioria deles, à margem da sociedade. É perceptível a intersecção entre 

personagens e realidade histórica brasileira, resultando a verossimilhança que tanto a arte 
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literária lançou mão em todos os tempos. Antônio Cândido em Textos de Intervenções, no 

item “A literatura e a formação do homem”, propõe a literatura como força humanizadora, 

“não como sistema de obras. Como algo que exprime o homem e depois atua na própria 

formação do homem” (CÂNDIDO, 2002, p.80).  

Por isso, defende que devem ser estudadas a estrutura, mas principalmente a 

função da literatura, ou seja: “Um certo tipo de função psicológica é talvez a primeira coisa 

que nos ocorre quando pensamos no papel da literatura. A produção e fruição desta se 

baseiam numa espécie de necessidade universal de ficção e de fantasia, decerto é coextensiva 

ao homem” (CÂNDIDO, 2002, p. 80). No texto, o Direito à literatura (CÂNDIDO, 2011, p. 

174) conceitua literatura como: “todas as criações de toque poético, ficcional ou dramático em 

todos os níveis de uma sociedade, em todos os tipos de cultura, desde o que chamamos 

folclore, lenda, chiste, até as formas mais complexas e difíceis da produção escrita das 

grandes civilizações”.  

Para chegar a esse conceito, Cândido faz uma pequena discussão sobre os direitos 

humanos, isto é, as necessidades básicas do indivíduo são elencadas pelo crítico literário de 

forma crescente, partindo de bens para a sobrevivência do corpo até chegar aos bens para o 

espírito. Entendemos que Capitães da Areia poderá nos conduzir a muitas indagações 

relacionadas à temática literatura e formação humana, visto que seu enredo é perpassado por 

discussões relacionadas a temas vinculados às mais diversas vivências humanas, 

principalmente, no que se referem às contradições da vida do homem, seus caminhos, nem 

sempre definidos por suas escolhas.  

Nesse livro, Jorge Amado, a partir da fala do narrador, descreve a vida dos 

Capitães da Areia, crianças sobreviventes das ruas que padecem do mesmo mal, já que em sua 

maioria, são órfãs de pai e mãe. Filhas das classes menos favorecidas, as personagens são 

apresentadas como “adultas-mirins”: roubam como homens, fazem sexo, se organizam em 

grupo fechado, chegando a ter um líder, Pedro Bala. Os nomes de cada membro do grupo têm 

relação com uma característica individual do garoto. Assim, Professor, é aquele que lê para o 

bando histórias e notícias de jornais, Sem-Pernas é o coxo, Pirulito é o magrelo e comprido e 

assim por diante. Existem dados históricos que comprovam que Jorge Amado escreveu 

Capitães da Areia sob encomenda da Internacional Comunista, embora não haja intenções em 

aprofundar nestes fatos, faremos algumas considerações a esse respeito. Como afirma Mário 

Vargas Llosa (2004, p. 16) “Não se escrevem romances para contar a vida, senão para 

transformá-la, acrescentando-lhe algo”. E é nesse viés que pretendemos permanecer, fazendo 

indagações sobre o que esta obra traz sobre formação humana.  
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Ainda, de acordo com Vargas Llosa (2004, p. 17): “todos os romances refazem a 

realidade, embelezando-a ou piorando-a”. Assim, para o teórico, ao mesmo tempo que há uma 

distância entre as palavras e os fatos também tem um abismo entre a realidade e o fictício.  

Portanto, no romance Capitães da Areia, pode-se indagar: • Como os capitães da 

areia, protagonistas da obra, veem a cidade? • Como se posicionam em relação a ela? • Pode-

se considerá-los uma organização social? • Como o narrador constrói essa visão? • A ascensão 

social alcançada por alguns personagens os fez mais humanos e vitoriosos? • O suicídio do 

Sem-Pernas é uma maneira de resistir à dominação imposta pelas leis da cidade? Isso o fez 

mais humano? Como o narrador trabalhou com esse episódio? • A ascensão de João José, o 

professor, como um grande artista conhecido nacionalmente eleva também o restante do 

bando quando são homenageados por professor em suas telas?! • A forma dos capitães da 

areia agirem em assaltos e “pequenos serviços prestados” a comerciantes ou mesmo a 

sindicatos os constrói como heróis dos pobres da cidade, assim como Lampião se fez o herói 

do sertão? É possível encontrar na narrativa comprovação a esse respeito? • De que forma o 

narrador constrói o conceito de humano no livro? Há uma guerra de classes nas metáforas da 

narrativa? Ao analisar a obra em um viés socialista, é possível afirmar, a partir das ideias de 

Lukács (1981), que Pedro Bala, o protagonista e seu bando fazem parte de uma comunidade 

de interesses afins na luta de classe, visto que são solidários entre si e chegam a ter atitudes 

épicas muito além de qualquer heroísmo da burguesia. Pois, mesmo a polícia, “aparelho 

repressor” do Estado, encontra muitos obstáculos para punir o bando de Pedro Bala.  

Em Capitães da Areia, o enredo caminha sempre na direção dos mais pobres 

contra os mais ricos, há uma busca constante do narrador por consolidar a ideia de que a 

miséria é provocada por quem tem o conforto financeiro, que é consequência da exploração 

“do homem pelo homem”. Como diz Lukács: “...Edificando o socialismo, aniquilando seu 

inimigo de classe, a classe operária abole as causas objetivas da degradação humana, ela não 

cria apenas a possibilidade de um homem novo: cria este homem novo” (LUKÁCS, 1981, p. 

187). A obra Capitães da Areia não perdeu a qualidade artística por se enquadrar em romance 

de “tendência”, como classifica Benjamim (1994, p. 121): “Uma obra literária só pode ser 

correta do ponto de vista político quando for também correta do ponto de vista literário”. 

Assim, do ponto de vista literário, Capitães da Areia é a obra mais importante de Jorge 

Amado, visto que, a crítica a classifica assim, ou seja, sua característica de romance de 

tendência não desqualifica seu teor artístico. Para Leandro Konder, no texto, para ler 

romances,  
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O romance como gênero não só se presta a discussões como também precisa 

delas como expressão mais evidente da imaginação, da fantasia, ele 

incomoda o conservadorismo, enfrenta a “cobrança” de pessoas empenhadas 

em cotejá-lo com a realidade (KONDER, 2005, p. 32). 

 

3 CONCLUSÃO 

Após toda uma discussão desvendando as personificações sociais dos personagens 

de Capitães da Areia, é preciso manter a discussão no viés apresentado por Antônio Cândido 

quando ao defender que a literatura exprime o homem para depois agir na sua formação. É 

assim que vemos a obra Capitães da Areia, um romance que trabalha as contradições sociais 

em seus piores formatos. O narrador da obra descreve as vivências de crianças, em sua 

maioria órfãs, pobres, filhas de carroceiros, lavadeiras, estivadores, enfim, menores 

desamparados, jogados à própria sorte e vítimas de autoridades parciais em seus julgamentos, 

hipócritas, desinteressadas por elas.  

Mas ao mesmo tempo, a obra desperta um senso de solidariedade do leitor aos 

personagens, nesse sentido, mesmo sendo marginais, em nenhum momento o leitor esquece 

que seus crimes são frutos do desprezo social e da falta de afeto. São esses efeitos de sentido 

que agem na formação humana de quem lê Capitães da Areia, o leitor passa a se envolver com 

o sofrimento e carências dos personagens, com toda certeza essas sensações derivadas da 

fruição do texto vão contribuir com a formação humana do leitor, muito mais é claro, que uma 

possível instrumentalização da literatura, isto é, a elaboração de uma ficha de leitura, por 

exemplo. Deve-se pensar é na produção e fruição da literatura e mesmo no deleite, visto que, 

como ainda afirma Antônio Cândido, trata-se de uma necessidade universal, ou seja, o ser 

humano necessita de ficção e fantasia para seguir a vida.  

Assim, o acesso a uma obra como Capitães da Areia só vai elevar a condição de 

crítico social e literário do leitor, que se deparará com personagens que crescem, no decorrer 

da narrativa, pois todos eles seguem no final seus sonhos ou cumprem seus destinos. Mesmo 

Dora e Sem-pernas que morrem ao final do romance, cumprem seus papeis, Dora por que foi 

mãe, irmã e noiva, fez pelos Capitães da Areia o que nenhuma outra mulher fez, e depois no 

céu virou uma estrela; Sem-Pernas por que morreu como um vencedor, sua morte foi uma 

mostra de resistência à dominação das autoridades repressoras representantes da classe 

burguesa, ou seja, consegue atingir a liberdade tão desejada pelo seu bando, mesmo que 

através da morte. Pirulito virou padre, e se rezava antes para os Capitães da Areia, agora no 

seminário se dedica mais a eles em suas orações. Volta-Seca vai para o bando do padrinho 

Lampião, vinga sua mãe e a cada fazendeiro que mata, torna-se tão cruel, que passa a ser o 
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sujeito mais temido do cangaço. João José (o Professor) ganha fama retratando em seus 

quadros a vida dos Capitães da Areia; Pedro Bala e João Grande e os outros que ficaram no 

trapiche se juntam aos operários do cais, viram líderes sindicais, representam seus 

companheiros de classe social, unem-se aos seus iguais em busca de liberdade na cidade, que 

representa o espaço social da opressão, mas eles conhecem seus segredos como ninguém, por 

isso podem dominá-la.  

Se os romances são escritos para transformar ou acrescentar algo à vida, como 

defende Vargas Llosa, Capitães da Areia é uma dessas obras que se lê para sair maior, mais 

gente, mais humano. Com a leitura desse romance, é possível descobrir uma outra forma de 

ver a cidade, ver uma metrópole pelos olhos de quem não é bem visto por ela, ver a cidade 

pelo olhar de quem vive à sua margem, mas que nem por isso, não a vence. Os protagonistas 

de Capitães da Areia trabalharam como uma organização social, se posicionaram contra a 

opressão da cidade, se fizeram heróis dela, com a ajuda do narrador. Tiveram ascensão social, 

venceram e se libertaram na cidade, dominaram ela e se fizeram heróis de seu povo. 
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DO VALE À MONTANHA, DA MONTANHA AO MONTE: O OLHAR 

GEOGRÁFICO NA POESIA DE FERNANDO PESSOA 
 

EIXO TEMÁTICO 4 - LEITURAS DE MUNDO PELO VIÉS LITERÁRIO 
 

Vitor João Ramos Alves
1
 

Larissa Alves de Sousa
 2
 

 

1 INTRODUÇÃO 

Considerado um dos maiores poetas em língua portuguesa, Fernando António 

Nogueira Pessoa (1888-1935) nasceu em Lisboa, em 13 de junho de 1888. Com poucas 

publicações em vida, deixou vasta obra assinada por ele mesmo e por diversos heterônimos. 

Os mais conhecidos são Álvaro de Campos, Ricardo Reis e Alberto Caeiro.  

Por ter passado sua infância e juventude estudando fora de Lisboa, observa-se, em 

suas obras, uma atenção especial para com sua cidade natal. Por exemplo, o escrito de 1929 

intitulado “Lisboa: what the tourist should see” (PESSOA, 1992), descreve a cidade que 

considerava “seu lar” e é tratada por muitos leitores como um “guia turístico”. Permite ao 

leitor percorrer todos os patrimônios da cidade, com ênfase nos aspectos arquitetônicos, 

artísticos e folclóricos. É importante ressaltar que a obra foi produzida no idioma inglês e 

publicada posterior à época de sua realização. A escrita revela a atenção afetiva de Fernando 

Pessoa (1992) pela cidade de Lisboa.   

Outra importante obra do poeta foi “Mensagem”, a qual lhe proporcionou o 

prêmio de “segunda categoria” do Secretariado de Propaganda Nacional em 1934, e deu 

origem ao seu único livro publicado enquanto vivo, que contempla uma coletânea de seus 

escritos. A valiosa produção literária do poeta não caberia ser elucidada por completa nesta 

revisão, o que justifica a escolha do poema “Do vale à montanha” (PESSOA, 1995, p. 146), 

publicado na obra “Poesias de Fernando Pessoa” (1942), como objeto de análise que permeia 

a essência de sua obra poética. 

A existência métrica do poema escolhido possibilitou que o compositor brasileiro 

Vinícius de Moraes (1913-1980), em parceria com o cantor Tom Jobim (1927-1994), 

transformasse o poema em música no ano de 1985. Intitulada “Cavaleiro Monge”, fez parte 

do disco “A Música em Pessoa”, lançado no mesmo ano em comemoração aos cinquenta anos 
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da morte do poeta, como uma homenagem póstuma. A música do disco pode ser encontrada 

em formato digital no endereço eletrônico
3
  

Outra importante cantora Mariza dos Reis Nunes (1973), conterrânea de Pessoa, 

também musicou o poema no ano de 2003, preservando o título da canção em português 

“Cavaleiro Monge” e lançando-a em seu segundo álbum “Fado Curvo” (NUNES, 2019), com 

arranjos de Carlos Maria Trindade (1954) e adaptação de Mário Pacheco (1953). Esta versão 

da música pode ser encontrada no sítio eletrônico <https://www.youtube.com/watch?v=0SvG-

Y_jz0A&list=OLAK5uy_lMUp_q4Fe02XpM-6-ACJwC8JlB9CsNCwM&index=2>. 

Partindo deste pressuposto, pretende-se analisar e interpretar o poema de Pessoa 

por meio do prisma geográfico. Logo, busca-se a aproximação das artes literárias com a 

Geografia Humanista e Cultural. 

A aproximação da Geografia com a Literatura pode ser compreendida como uma 

forma de contribuir para a interpretação dos fenômenos geográficos, porque diz respeito à 

experiência do sujeito no mundo contemporâneo. Assim, paisagem e lugar são conceitos-

chave da Geografia que irão abarcar a interpretação do poema de Fernando Pessoa, pois, 

ambos estão inseridos na linguagem literária. Toma-se como base de estudos teóricos as obras 

de alguns geógrafos das abordagens cultural e humanista: Tuan (1983), Dardel (2011), 

Marandola Jr (2010), entre outros autores que contribuíram para o avanço de estudos sobre a 

fenomenologia, reforçando a importância da reflexão sobre a experiência humana e sua 

relação com o espaço social. De modo que auxilie no processo de interpretação da literatura 

na dimensão não só poética, mas considerando o olhar geográfico. 

Assim, para a construção desta análise, a estrutura do poema está separada em três 

estrofes no primeiro capítulo e em dois estrofes no decorrer do segundo capítulo. 

 

2 CAMINHOS E DESCAMINHOS: O CAVALEIRO MONGE NA CONSTRUÇÃO DA 

PAISAGEM DO MONTE 

Jean-Marc Besse (2010, p. 8) em seus estudos sobre “o espaço da paisagem”, a 

partir de uma abordagem cultural das representações das paisagens, apresenta que “existe una 

realidad geográfica o paisajística que es una expresión del trabajo humano y que, más allá, 

traduce la organización de la vida social”. Na linguagem literária, o conceito geográfico de 

paisagem se apresenta de forma explícita e implícita. Vejamos: 

 

Do vale à montanha, 
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Da montanha ao monte, 

Cavalo de sombra, 

Cavaleiro monge,  

Por casas, por prados,  

Por quinta e por fonte,  

Caminhais aliados. 

 

Do vale à montanha, 

Da montanha ao monte, 

Cavalo de sombra, 

Cavaleiro monge, 

Por penhascos pretos, 

Atrás e defronte, 

Caminhais secretos. 

 

Do vale à montanha, 

Da montanha ao monte, 

Cavalo de sombra, 

Cavaleiro monge, 

Por plainos desertos, 

Sem ter horizontes, 

Caminhais libertos (PESSOA, 1995, p. 146). 

 

O contexto geral do poema nos remete a uma caminhada, feita por um Cavaleiro 

Monge. Para auxiliar na compreensão sobre o cavaleiro, encontra-se em Kiger (2019) a 

descrição de “Cavaleiros Templários”, guerreiros que juraram obediência aos líderes da 

Ordem Militar da Europa Cristã e que lutavam, usando sobre suas armaduras mantos brancos 

com uma cruz vermelha, para defender e propagar a fé religiosa. A Ordem dos Templários 

tem origem no ano de 1118, cerca de duas décadas depois das Cruzadas Europeias terem 

conquistado cidades e massacrado habitantes muçulmanos, tornando-se uma das organizações 

mais poderosas do mundo medieval.  

Alguns especialistas na obra poética de Fernando Pessoa, aqui citamos Nuno 

Hipólito (2014), acredita que o poema trata de um rito de iniciação, de um caminho de acesso 

a uma verdade secreta guardada pelos iniciados, o que revela o interesse do poeta pelo 

esoterismo. As pesquisas indicam que, por meio de uma carta de Fernando Pessoa para Mário 

de Sá-Carneiro (a partir de 1915), o poeta português começou a se interessar pela Teosofia 
(1)

 

e traduziu várias obras desta doutrina para o idioma português.  

Ao partir para uma análise mais detalhada do poema, pode-se identificar dois 

personagens: um “cavaleiro monge” (guardião templário) e um “cavalo de sombra” (corcel 

negro). Mesmo tendo como companhia um animal (o cavalo de sombra), o cavaleiro não está 
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só. Um faz companhia ao outro, em uma mesma ordem, como se houvesse uma aliança entre 

eles, um pacto para defender a mesma causa, combater o mesmo inimigo. Pela leitura, pode-

se compreender uma ligação ou cumplicidade entre ambos, a partir dos versos “caminhais 

aliados”, “caminhais secretos” e “caminhais libertos” que dá sentido a uma experiência 

simbólica e com elementos indissociáveis da paisagem (material) com o lugar (identidade).  

Ao considerarmos o “cavalo de sombra” como um animal domesticado para o uso 

de transporte, pode-se considerar que o “cavaleiro monge” não está só, pois ele interage 

consigo mesmo, com seus pensamentos, suas emoções e com a própria paisagem revelada 

“por casas, por prados, por quinta e por fonte”; “por penhascos pretos, atrás e defronte”. De 

acordo com Onfray (2009, p. 43), em sua obra “Teoria da Viagem”, “certamente se pode 

viajar sozinho, mas com a certeza de estar sempre diante de si mesmo, noite e dia, nas 

circunstâncias, nas horas fastas e nefastas”. Para Dardel (2011) buscamos nosso lugar no 

mundo, pois, “[...] podemos mudar de lugar, nos desalojarmos, mas ainda é a procura de um 

lugar” (DARDEL, 2011, p. 41). 

Da mesma forma, Gros (2010, p. 59) em suas reflexões sobre a Teoria da Viagem 

(por uma poética da geografia), nos remete a pensar a respeito quando considera as 

companhias de viagens de Nietzsche, Thoreau e Rousseau. O autor aconselha que, quando 

acompanhado durante a caminhada em viagem, “esbarra-se, atravanca-se, perde-se o 

compasso”, sendo necessário, assim, “encontrar seu ritmo básico e mantê-lo” para, por fim, 

atingir seu destino desejado. Tal como o “cavaleiro monge” e seu “cavalo de sombra”. 

Ao destacar o verso “caminhais secretos”, observa-se uma postura de discrição e 

silêncio na caminhada. Assim, pode-se referenciar as abordagens de Gros (2010, p. 65), que 

afirma ser a caminhada uma ação sempre silenciosa. Há o silêncio das florestas, o silêncio das 

tardes de verão sob um sol impiedoso, o silêncio do amanhecer, o silêncio das caminhadas na 

neve, e há também o silêncio da noite, que chega de surpresa, dando a oportunidade, ao 

caminhante, do repouso do corpo físico. Para o autor, “o que é chamado de silêncio na 

caminhada, não passa primeiro, da interrupção do bate-papo, essa barulheira incessante que se 

antepõe, embaralha tudo e invade feito mato às vastas campinas com a nossa presença” (2010, 

p. 67). 

Observa-se também uma certa “liberdade” no “cavaleiro monge”. Ele descortina o 

horizonte do poema, e revela o elo criado entre o eu lírico com a imagem da paisagem do 

monte. O verso “caminhais libertos” pode referir-se ao desprendimento do caminhante com as 

“coisas” que o prendem, como aquele que caminha semelhante a um nômade, conforme 

descrição feita por Onfray (2009, p. 9): “amantes de fluxos, transportes, deslocamentos [...] 
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que voltam-se para o nascente, inclinam-se em direção ao poente, sabem-se mortais, é 

verdade, mas sentem-se como fragmentos de eternidade destinados a se mover num planeta 

finito”. Ao mesmo tempo em que caminha pelos lugares, não há um sentimento de enraizar-se 

ou um comprazer-se com a inércia.  

Quando se está em uma viagem, seja ela no imaginário ou no real, exige-se 

também uma postura de desprendimento ao que está no desconhecido do intelecto. Nas 

abordagens de Besse (2006), a concepção de viagem é voltada para um aprendizado contínuo 

no ato de viajar, tendo como princípio a “prova obrigatória pela qual uma educação se 

completa, e içada ao nível das exigências da vida de um homem”. Dessa forma, torna-se uma 

relação intrínseca ao sujeito, quando em viagem, o “desembaraçar-se das amarras da rotina e 

dos livros e, aprendendo a ver a natureza e os homens, atingir as condições de sua liberdade” 

(BESSE, 2006, p. 43). 

 

3 O LUGAR NA DIMENSÃO DO IMAGINÁRIO E NO CAVALEIRO MONGE  

A caminhada é o ato de movimentar-se de um lugar a outro no espaço. É estar 

“aqui” ou ir para “lá” e depende do ponto de vista do sujeito a partir da direção cardeal e do 

centro (TUAN, 1983, p. 151). 

 

Do vale à montanha, 

Da montanha ao monte, 

Cavalo de sombra, 

Cavaleiro monge, 

Por ínvios caminhos, 

Por rios sem ponte, 

Caminhais sozinhos. 

 

Do vale à montanha, 

Da montanha ao monte, 

Cavalo de sombra, 

Cavaleiro monge, 

Por quanto é sem fim, 

Sem ninguém que o conte, 

Caminhais em mim (PESSOA, 1995, p. 146). 

 

Quando caminhamos, fazemos uma leitura de mundo através dos sentidos. A 

visão nos possibilita perceber se estamos longe ou perto de algum obstáculo, a audição aguça 

os nossos ouvidos que em milésimos de segundos diferencia o som emitido do som refletido, 

o tato estimula a noção de espacialidade, o olfato é tão sensível que age em conjunto com o 
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paladar - talvez seja para uma melhor experiência homem-terra, que compreende o “ser no 

mundo” ou a “geograficidade” para (DARDEL, 2011).  

Diante do exposto, surge uma pergunta modesta: É possível caminhar sozinho? A 

reflexão para uma tentativa de resposta, parte do princípio de que para Tuan (1983, p. 153) “o 

lugar é uma pausa no movimento”. De tanto caminhar, o “cavaleiro monge” encontra em si 

mesmo a necessidade de quietude, pela carência de um “lugar íntimo” (TUAN, 1983) que 

talvez não se encontra naquele percorrido pelas montanhas e montes. 

Logo, os diálogos entre geografia e literatura se mostram diversos, em suas 

diferentes formas, as potencialidades da ciência e arte não cristalizam o conhecimento do 

mundo. Pelo contrário, conforme o geógrafo Marandola Jr (2010) diz, o encontro com a 

linguagem literária é “[...] buscar os traços essenciais da experiência geográfica do mundo. 

Mas, ao invés de carregar para dentro da literatura conceitos geográficos, trazer da 

experiência do mundo narradas na pena do escritor, sentidos para a Geografia” 

(MARANDOLA JR, 2010, p. 26). 

Se a caminhada do “cavaleiro monge” o leva ao seu destino, é possível que o 

poema leve o leitor a um estado de repouso, enquanto o “cavaleiro monge” trilha seu percurso 

pelos elementos concretos atinentes ao mundo: “Por plainos desertos, Por ínvios caminhos, 

Por rios sem ponte”. No primeiro momento viaja-se com ele, mas é uma viagem feita apenas 

como espectador da paisagem descrita, já que o movimento, o ato de caminhar, é feito pelo 

próprio cavaleiro e não por quem lê. Haja vista, Fernando Pessoa em seu último verso sugere: 

“Caminhais em mim”. Enfim, ele nos convida a percorrer seus caminhos, ver todas as 

imagens da paisagem e a experienciar os lugares. Desta vez, como parte do processo que 

compõe o imaginário e a escrita do literato. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho buscou analisar o poema “Do vale à montanha” de Fernando 

Pessoa, a fim de encontrar uma possível “geograficidade”, a partir das paisagens e dos lugares 

imaginados pelo poeta. A figura do cavalo guia o destino do cavaleiro, que está intimamente 

ligado ao destino do próprio poeta. Nesse sentido, encontrar-se é um ato de coragem.   

É então, que realizamos esse trabalho como uma busca por sentimentos e 

pensamentos, apreendidos pela paisagem e o lugar caracterizados no poema, e que alimentam 

o imaginário do poeta. Por meio dos fenômenos geográficos, aqui resignificados pela 

linguagem literária, sobretudo na arte da escrita de Fernando Pessoa, é possível encontrar uma 
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Geografia rica em símbolos e percepções, que se faz presente na extensão do poema para a 

música, e na existência deste estudo. 

 

NOTAS EXPLICATIVAS 
(1)

 Para Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891), a Teosofia é sinônimo de “verdade eterna”. 

É a doutrina que busca o conhecimento direto dos mistérios da vida, particularmente da 

natureza, da divindade e do universo (1975, p. 125). 
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“SACUDI O SUOR E O SOL”! TRAÇOS DE UMA GEOGRAFIA SÓ-NATUREZA 

NO ESTRANGEIRO DE ALBERT CAMUS 

 

EIXO TEMÁTICO 4 - LEITURAS DE MUNDO PELO VIÉS LITERÁRIO 
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1 INTRODUÇÃO 

O romance O Estrangeiro, de Albert Camus (1913-1960), lançado em 1942 é 

considerado uma das obras-primas do escritor franco-argelino que, ao longo de sua vida, se 

dedicou a temas incomuns na literatura contemporânea, aprofundando o alcance ficcional de 

dilemas humanos, sociais e existenciais com maior ou menor reverberação nos drásticos 

acontecimentos e transformações que enxameiam os três últimos quartéis do XX: Primeira e 

Segunda Guerra Mundial, mundialização econômica e cultural, revolução científico-

tecnológica, crise e recuperação do capitalismo etc.  

A obra de Camus é comumente atrelada ao conceito de absurdo. Todavia, é 

preciso se tomar um cuidado especial no tratamento conferido ao mesmo pelo autor do Mito 

de Sísifo sob pena de se restringir a prodigalidade semântica a adjetivos como: irracional, 

disparate, incongruência etc. Em conformidade com a leitura aqui esposada, o absurdo 

camusiano não sinaliza para o inverossímil do real e muito menos se resolveria numa cômoda 

adjetivação em torno da moldura de certa “subjetividade cínica” exemplarmente tratada pelos 

temas kafkanianos. 

Nesse diapasão, o absurdo do viver, da vida compelida pelos liames sociais, da 

supressão e/ou distorção da moral pela ênfase das imposições políticas, do apagamento do eu 

perante à máquina irracional que normatiza a vida em sociedade, enfim, por essas e outras 

manifestações o absurdo é, em Camus, condição da tomada de consciência de seus 

personagens e, por isso mesmo, a via dialética que lhe permite não derivar para o ceticismo ou 

para o pessimismo. 

 

2 CENTELHAS GEO-HISTÓRICAS EM CAMUS 

Longe de referendar meramente as constrições históricas de sua época e com isso 

adelgaçar a zona de contato entre história e literatura, a obra de Camus também não se 

conteve, por outro lado, em eleger dilemas e dramas existenciais como determinantes do 

espectro e da natureza de seus personagens e temas abordados.  

                                                
1
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Cônscio da complexidade da obra de Camus, a presente abordagem intenta 

rastrear possíveis centelhas geográficas ou geo-históricas pinçadas na obra O Estrangeiro, 

que, até o presente momento, ainda não foram devidamente investigadas. Evidentemente que 

se pautássemos por uma geografia de lastro ambiental ou encerrada na empiria tout court, 

faríamos apenas uma modesta e estéril aproximação do texto camusiano. Assim, por 

entendermos que a obra, assim como quase todo o legado literário do autor, enfrenta esferas 

complexas, ambivalentes e contraditórias que tanto marcaram a voga do existencialismo, 

optamos por uma geografia mais afeita à integralidade irremissível eu/mundo, uma geografia 

que fosse capaz de ir além de cenário por onde desfilariam as personagens, as cenas e todo 

realismo absurdo de Camus (onde a verossimilhança é transgredida e “asfaltada” pela 

incontornável pressão da modernidade tardia sobre o indivíduo). 

 

2.1 HAVIA UM SOL ESTRANGEIRO NA VIDA 

De acordo com Mario Vargas Llosa,  

 

Acho que para entender-se o autor de L’Etranger é útil levar-se em conta sua 

tripla condição de provinciano, homem da fronteira e membro de uma 

minoria. As três coisas contribuíram parece-me, para sua maneira de sentir, 

de escrever e de pensar. Foi um provinciano no sentido cabal da palavra, 

porque nasceu, educou-se e se fez homem muito longe da capital, no que era 

então uma das extremidades remotas da França: África do Norte, Argélia. 

Quando Camus instalou-se definitivamente em Paris, tinha cerca de trinta 

anos, quer dizer, já era, em essência, o mesmo que seria até sua morte. Foi 

um provinciano para o bem e para o mal, mas sobretudo para o bem, em 

muitos sentidos (LLOSA, 1983, p. 231). 

 

Essa condição de estrangeiro triplamente qualificado em sua jornada geográfico-

étnica-social é de suma importância na ambientação do romance. A linguagem clara, quase 

coloquial, magistralmente erigida pelo autor, nos autoriza a falar de uma geografia que 

antecipa em meio século a problemática do migrante contemporâneo.  

Em O Estrangeiro, essa geografia atenta aos deslocamentos de ideias, pessoas, 

valores, hábitos que, no geral, responde pela conformação, pelos ajustes e pelas contrições da 

vida mundana, longe de se imbricar numa outra geografia que interrogue pela miscelânea de 

sentimentos, desejos e predisposições hauridas do vasto continente da psique é sim invadida, 

flagrada e sabotada por uma geografia onde o tradicional dualismo homem/meio se faz 

desnecessário. Isso se deve, sobretudo, porque importa muito mais para o autor ressaltar o 

stock dos sentimentos e não-sentimentos de seu personagem principal, Mersault, em 

comunhão com aquilo que a natureza entabula na definição da clássica noção de gosto, que ter 
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uma preocupação em problematizar um possível espectro negativo de seu personagem, 

valendo-se, no caso, do dualismo homem-meio. Assim sendo, o personagem é comovido pela 

natureza, por paisagens humanas privadas de humanidade e transformadas em “realidades 

sensoriais: a geografia do seu bairro, os cheiros do verão, as praias de areias ardentes” 

(LLOSA, 1983, p. 203-204). 

Embora a geografia incorpore o universo da cultura material, há uma clara 

predileção do autor por fenômenos da natureza, em especial, aqueles que se impõem no seu 

entorno mais imediato, a cidade de Argel, capital da Argélia. É possível, pois, seguir as 

pegadas de uma narrativa solar que, nas primeiras páginas, já anuncia que o “sol estava um 

pouco mais alto: começava a aquecer meus pés” (CAMUS, 2017, p. 20). E quando o 

personagem retorna do funeral de sua mãe, subitamente, se dá conta que: 

 

[...] o céu já estava cheio de sol. Começava a pesar sobre a terra e o calor 

aumentava rapidamente [...] Por meio das linhas de ciprestes que conduziam 

à colinas perto do céu, desta terra ruça e verde, destas casas esparsas e bem 

desenhadas, eu compreendia mamãe. A noite nesta região devia ser como 

uma melancólica trégua. Hoje, o sol transbordante, que fazia estremecer a 

paisagem, tornava-a deprimente e desumana. (CAMUS, 2017, p. 22).  

 

Mas, mais para perto da investigação em tela, Mersault descreve um sol que já 

não é o astro-rei irradiador do princípio vital e das pitorescas cenas indutoras de fervor e 

arrebatamento. A personagem se mostra, nesse sentido, perdido entre a mescla azul e branca 

do céu “e a monotonia destas cores, negro pegajoso do asfalto aberto, negro desbotado das 

roupas, negro laca do carro. Tudo isto, o sol, o cheiro de couro e de esterco do carro, o do 

verniz e do incenso, o cansaço de uma noite de insônia, me perturbava o olhar e as ideias” 

(CAMUS, 2017, p. 23).  

Mesmo que volte a se valer de um sol energético ao ir almoçar no restaurante do 

Céleste, “o céu estava verde e eu me sentia contente” (CAMUS, 2017, p. 32), ou quando foi 

se encontrar com sua amante Marie Cardona “tinha deixado a janela aberta e era bom sentir à 

noite de verão escorrer por nossos corpos bronzeados” (CAMUS, 2017, p. 39). A transição da 

positividade edênica do sol para seu imediato oposto, no caso, a negatividade terrificante se 

opera de vez ao fim e ao cabo da primeira parte do romance quando Mersault assassina um 

árabe, êmulo de um dos seus convivas, alegando que: 

 

[...] o queimar do sol ganhava-me as faces e senti gotas de suor se 

acumularem nas minhas sobrancelhas. Era o mesmo sol do dia em que 

enterrara mamãe e, como então, doía-me, sobretudo a testa, e todas as suas 
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veias batiam juntas debaixo da pele. Por causa deste queimar, que já não 

conseguia suportar fiz um movimento para frente. [...] Meus olhos ficaram 

cegos por trás desta cortina de lágrimas e de sal. Sentia apenas os címbalos 

do sol na testa e, de modo difuso, a lâmina brilhante da faca sempre diante 

de mim. [...] Foi então que tudo vacilou (CAMUS, 2017, p. 59-60). 

 

Contudo, não exageremos o peso que uma determinada forma de conceber a 

geografia teria tido na entronização do enredo e das descrições dos ambientes vividos 

propriamente ditas. Albert Camus, como se sabe, teve seu norte ficcional apontado para 

questões cruciais da existência humana: a morte, o absurdo da vida, a irracionalidade das 

instituições racionais, a dor, a consciência e a revolta do homem ante as emulações e 

limitações da sociedade, o suicídio enquanto fuga aos dilemas da vida etc. Assomados pelos 

fantasmas do holocausto, da hecatombe humana advinda das duas guerras mundiais e do 

individualismo galopante na esteira do capitalismo contemporâneo, tais temas tornaram-se, de 

fato, uma verdadeira bandeira de luta política do autor que, no que pese aproximações 

apressadas e indevidas com o existencialismo, se posicionou genuína e solitariamente contra 

as “intempéries” que ameaçavam esmagar o homem em todos os aspectos. 

Mesmo assim, intentamos problematizar o parecer de um dos grandes estudiosos 

das relações de identidade/alteridade na estruturação dos jogos de poder e das relações de 

dominação moderna e contemporânea, nos referimos a Edward Said para quem Camus teria 

inconscientemente defendido e propagado nos seus livros “a percepção geográfica de uma 

vontade francesa singular contestando a Argélia e seus habitantes muçulmanos nativos” 

(SAID, 2011, p. 284). 

 

CONCLUSÃO 

Historicamente, a geografia sempre emprestou seus alforjes teóricos e 

metodológicos para as verves literárias, desde as mais remotas formações socio-históricas até 

as demandas mais insólitas da contemporaneidade. Porém, em nenhum outro momento da 

história do pensamento geográfico, a geografia dispôs de um arsenal crítico tão copioso como 

o que é dado a servir e a perscrutar o escrutínio da interface ciência/literatura na atualidade. 

Isso implica dizer que a presente abordagem usufrui de tal privilégio interrogando não pela 

geografia, mas pelas geografias que, de uma forma ou de outra, irrompem na produção 

literária de textos clássicos como, por exemplo, O Estrangeiro de Albert Camus.  
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ACADEMIA GOIANA DE LETRAS: PRESERVANDO E DIFUNDINDO CULTURA 
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EIXO TEMÁTICO 5 - HISTÓRIAS DAS PRÁTICAS DE LEITURA E DOS REGISTROS 

DO CONHECIMENTO 
 

Luar de Morais Torres
* 

 

1 INTRODUÇÃO 

O hábito de leitura é crucial para o desenvolvimento da sociedade, pois ele aguça 

o senso crítico e reflexivo, proporcionando ferramentas para se chegar a uma visão de mundo 

mais autônoma. Valorizar e divulgar a literatura de qualidade é, então, uma tarefa vital para 

que todos tenham oportunidade de atingir seu pleno potencial. 

O pedagogo e crítico literário Northrop Frye, em Imaginação Educada (2017), faz 

uma distinção entre o mundo em que vivemos daquele em que queremos viver. O segundo 

seria erguido nas inspirações que só existirão a partir do que alimentamos nossa mente no 

primeiro. É o “mundo que quer construir com o que vê” (FRYE, 2017). Tudo começa com as 

leituras que fazemos do que nos rodeia. 

Pesquisa realizada pelo Instituto Pró-Livro em 2015, intitulada Retratos da leitura 

no Brasil, aponta quase metade dos brasileiros como não leitores. Para 23% deles isso não é 

um problema, pois responderam na entrevista que “não gostaria de ter lido mais”. O motivo? 

Não gostar de ler, não ter paciência ou preferir outra atividade foi a resposta em 51% dos 

casos (INSTITUTO PRÓ-LIVRO, 2016). 

Mas leitura é disciplina e, assim como o cidadão médio é capaz de correr ao ser 

perseguido por um cão, mas precisa de treino e persistência para participar de uma maratona 

(BAUER, 2015), o estímulo à prática da leitura pode despertar prazer e realização àquele que 

conseguir superar o preconceito e a preguiça. Eis a importância em se criar e disponibilizar 

ambientes que cativem e facilitem o gosto pela leitura. 

O presente trabalho se propõe, então, a entender a realidade goiana para o 

incentivo da literatura através da Academia Goiana de Letras (AGL). Para isso, é preciso, 

primeiro, tratar sobre o surgimento das Academias de Letras no mundo, no Brasil para, enfim, 

chegar-se à experiência de Goiás. 

                                                
*
  Bacharel em Teologia pela Faculdade Kurios, graduanda em Letras Licenciatura pela Uninter, email: 

luardmorais@gmail.com  

mailto:luardmorais@gmail.com


 

191 

Conhecer o representante goiano de maior destaque nacional e a publicação anual 

é fundamental para o entendimento da atuação da AGL. O primeiro passo para atingir tais 

propostas é a pesquisa bibliográfica, onde a contribuição de autores que versam sobre a 

história das academias de letras será a base para se refletir sobre o papel desta instituição em 

dada sociedade. 

Além disso, a visita à sede da AGL é fundamental para se chegar à fontes como as 

primeiras publicações da revista, material histórico primordial para as reflexões sobre o 

desenvolvimento histórico da Academia Goiana. 

 

2 ACADEMIA DE LETRAS  

A Academia de Letras moderna remonta ao projeto francês de 1635 que teve 

como patrono o cardeal Richelieu e por objetivo estabelecer e preservar a literatura nacional 

(ACADEMIA, 2016). O termo Academia é emprestado da instituição fundada por Platão 

(MICHAELIS, 2019), que tinha como meta o cultivo e a propagação da cultura e da ciência. 

Academos era o nome do dono original da propriedade onde se reuniam os estudantes e 

professores platônicos. (INFOPÉDIA, 2003-2019). 

Inspirada no modelo francês, a instituição foi inaugurada no Brasil em 1897. Teve 

como fundadores os nomes mais promissores da literatura da época, como Graça Aranha, 

Joaquim Nabuco e Machado de Assis, que foi aclamado como seu primeiro presidente 

(INFOPÉDIA, 2003-2019). Os membros, chamados de imortais, são em número de 40 e são 

eleitos por seus pares. Possuindo cargos vitalícios, um novo membro só é escolhido em caso 

de falecimento. 

Sendo uma iniciativa privada, a Academia Brasileira de Letras (ABL) tem como 

principal fonte de renda os aluguéis de um prédio comercial ao lado de sua sede, na cidade do 

Rio de Janeiro, além de aplicações financeiras (MEIRELES, 2016).  

O estatuto da Academia estabelece como finalidade da instituição a cultura da 

literatura nacional e sua língua: 

Na prática, a ideia é que a ABL seja um ambiente de trocas intelectuais, 

realizando conferências e uma série de publicações. Ela também funciona como uma 

instituição de memória, ao preservar os acervos de muitos dos membros que a compuseram. 

(MEIRELES, 2016). 

Além das premiações concedidas anualmente, das conferências realizadas 

periodicamente e das publicações de livros, coleções, anais e da Revista Brasileira, a ABL é 
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responsável por editar o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, que fica disponível 

ao público em sua página oficial
*
. 

 

2.1 GOIÁS E A ACADEMIA 

Após 1897, várias cidades e estados brasileiros tomaram a iniciativa de fundarem 

suas próprias Academias de Letras. Em Goiás o projeto era sonho de escritores goianos que se 

reuniam em casa do Doutor Joaquim Xavier Guimarães Natal, na antiga capital do Estado, 

ainda no início do século passado. Não durou muito tempo, de 1904 a 1908 (CARVALHO, 

2009). 

Foi só depois da inauguração de Goiânia que a Academia Goiana de Letras nascia 

oficialmente, em 29 de abril de 1939. Atualmente está sediada na rua 20 do setor central, em 

um sobrado rosado que recebeu o nome de Casa Colemar Natal e Silva, em homenagem ao 

seu fundador, neto do anfitrião da “protoacademia” de Goiás Velho (CASSIMIRO, 2019). 

Nestes 80 anos, a instituição tem atuado, principalmente, através de sua revista 

anual e dos prêmios que realiza. Seu último estatuto é de 2014 e define, em seu segundo 

artigo, o papel da AGL sob três fundamentos: “a cultura da língua portuguesa, da literatura 

goiana e da literatura brasileira; a proteção, o apoio e o incentivo às atividades culturais do 

Estado; a preservação da memória dos patronos e dos Acadêmicos falecidos” (ACADEMIA, 

2014). 

O Estado de Goiás, através da lei nº 4.400 de 13 de novembro de 1962 “considera 

de utilidade pública a Academia Goiana de Letras” e também a declarada como órgão 

consultivo para assuntos Culturais. Apesar de a mesma lei incumbir o Estado no provento dos 

recursos para a manutenção da Academia, atualmente fica a critério de cada governo a forma 

e os valores que serão repassados (GOIÁS, 1962). 

Em 2018, por exemplo, os recursos estaduais vieram do Termo de Fomento Nº 

2017-0003 que, além das despesas básicas, “bancou o concurso literário Prêmio Colemar 

Natal e Silva, gênero Poesia, e o Troféu Goyazes, concedido a escritores que se destacaram na 

literatura, em cinco modalidades” (REVISTA AGL, 2018). Ainda assim, grande parte dos 

recursos são oriundos de doações privadas, especialmente dos mecenas vinculados aos 

Amigos da AGL. 

No ano que antecedeu seu octogésimo aniversário, a Academia sofreu a perda de 

10% de seus imortais:  

 

                                                
**  Disponível em: http://www.academia.org.br 
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O jornalista e cronista Eliezer José Penna, Cadeira Nº 5, e os poetas, ex-

presidentes da Academia Goiana de Letras/ AGL, José Fernandes, Cadeira 

21, José Mendonça Teles, Cadeira Nº 32, e Ursulino Tavares Leão, também 

romancista e cronista, Cadeira Nº 20. Momentos tristes que enlutaram não só 

a AGL, mas a cultura de Goiás (REVISTA DA ACADEMIA GOIANA DE 

LETRAS, 2018). 

 

Porém, os novos integrantes já estavam empossados antes do aniversário de 2019, 

em 29 de abril, e contam com: Maria das Graças na cadeira 5, a escritora de Caçu Adelice da 

Silveira Barros na cadeira 21, o escritor e jornalista Adalberto Queiroz na cadeira 32 e 

Manuel Bueno, o professor Nequito, na cadeira 20. 

 

2.2 BERNARDO ÉLIS 

Único representante do Estado de Goiás a ter uma cadeira entre os imortais 

brasileiros, Bernardo Élis (1915-1997) foi recebido na ABL pelo autor do mais famoso 

dicionário brasileiro, Aurélio Buarque de Holanda. O goiano sentou-se na cadeira nº 1 em 

dezembro de 1975.  

Natural de Corumbá de Goiás, Élis é formado em direito pela Faculdade de 

Goiânia e exerceu o magistério na Universidade Católica de Goiás e no Centro de Estudos 

Brasileiros da UFG (CARVALHO, 2009). Entrou na AGL em 1947 e foi seu presidente entre 

1964 e 1969. Além disso, também participou da Academia de Letras de Brasília, do Instituto 

Histórico e Geográfico de Goiás e da União Brasileira de Escritores. 

Teve 20 publicações versando sobre história, sociologia e literatura brasileira e 

goiana, além de ficções, poesias e contos (CARVALHO, 2009). Ganhou os seguintes 

prêmios: Prêmio José Lins do Rego (1965); Prêmio Jabuti, da Câmara Brasileira do Livro 

(1966), pelo livro de contos Veranico de janeiro; Prêmio Afonso Arinos, da Academia 

Brasileira de Letras, pelo seu Caminhos e descaminhos; Prêmio Sesquicentenário da 

Independência, pelo estudo Marechal Xavier Curado, criador do Exército Nacional (1972); 

Prêmio da Fundação Cultural de Brasília, pelo conjunto de obras, e a medalha do Instituto de 

Artes e Cultura de Brasília (1987). 

Como secretário e tesoureiro da 4ª diretoria da AGL, Bernardo Élis foi um dos 

responsáveis, junto a Xavier Júnior e a Elpenor de Oliveira, respectivamente presidente e vice 

da Academia, na criação da revista Academia Goiana de Letras, que veio a existência há mais 

de 60 anos. 
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2.3 REVISTA DA ACADEMIA GOIANA DE LETRAS 

Quando se pensa em revista, imagina-se papel liso, brilhante, com imagens 

coloridas e vários anunciantes disputando espaço com o “conteúdo” da edição. A da AGL não 

se encaixa nesse perfil, mas resgata o objetivo primeiro de ser um meio termo entre o jornal e 

o livro. Quando em 1666 a Alemanha divulgava a primeira revista do mundo, o restante dos 

países imitava a fórmula, editando materiais com “estudos eruditos, assuntos científicos, 

rodapés de crítica” (REVISTA DA ACADEMIA GOIANA DE LETRAS, 1957). 

Em 1957 veio a público a primeira edição da revista da AGL. Como a sede não 

possui mais este original físico, uma edição especial foi publicada no aniversário de 60 anos 

da revista com a reprodução de todo o conteúdo desta primeira publicação. São contos, 

poesias, biografias, discursos e estudos críticos produzidos pelos imortais da época. Ao 

folhear a revista, fica evidente a linha editorial condizente com o ideário da Academia de 

preservar e divulgar nossa língua e nossa cultura através da literatura propriamente dita e 

também de seu estudo. 

Como desde o início a AGL não possuía recursos certos, dependendo da 

contribuição voluntária e periódica do governo e de doadores privados, a revista ficou alguns 

anos sem publicações. A terceira edição só veio à existência em 1972, ou seja, 15 anos após 

sua estreia, sendo a edição original mais antiga que a sede possui.  

Nesta publicação, é possível ler a entrevista do último imortal da Academia a nos 

deixar. O poeta, que foi vice-governador de Goiás (1971-1975) e presidente da AGL (1969-

1985), Ursulino Tavares Leão reafirma a finalidade da Academia, que seria: 

 

valorizar o trabalho intelectual, incentivando-o, aplaudindo-o e divulgando-o 

dentro daquela regra de que o espírito jamais pode aposentar-se. Diz ainda 

que a Academia luta com todas as suas forças para que todos tenham acesso 

à cultura, notadamente a juventude (AGL, 1972, p. 66) 

 

Ursulino finaliza a entrevista da década de 1970 deixando uma mensagem aos 

jovens da época, mas que poderia muito bem servir para os goianos dos dias de hoje: “desejo 

que a nova safra de intelectuais goianos se volte para a nossa Academia que necessita e muito 

de força renovadora e pujante, pois é a AGL um centro de irradiação e integração cultural” 

(AGL, 1972, p. 66) 

Em dezembro de 2018 saiu o material mais recente, o Nº 33. Composta por 2 

contos, 6 crônicas, 10 estudos, 6 poemas, além de homenagens e discursos, mantém a tradição 
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de ter o português e sua literatura como temas em foco. Tal pode ser exemplificado no texto 

de Alaor Barbosa dos Santos, Um imperador da língua portuguesa.  

O título já prende a atenção do leitor em saber quem seria tão importante à nossa 

língua para receber tal alcunha. Aos poucos, os argumentos de Barbosa dos Santos, que no 

final coloca uma amostra da obra do autor em questão, vão definindo a língua portuguesa 

como superior ao latim, inglês, alemão e italiano. 

Alaor exalta a opulência, utilidade e riqueza dos sermões de Padre Antônio Vieira 

(1608-1697). Destaca também o fato dele ter sido criado desde os oito anos na Bahia e ali ter 

sido formado como motivo de orgulho, pois evidencia o papel da cultura brasileira em uma 

obra de tanta relevância. (AGL, 2018, p. 71-74). 

 

3 CONCLUSÃO 

O hábito de leitura é uma tarefa que exige dedicação e persistência, mas que rende 

frutos ao leitor e, consequentemente, ao meio social em que ele vive. Para que toda a 

comunidade usufrua de cidadãos conscientes e capazes de fazerem reflexões ricas e 

heterogêneas, é preciso facilitar e democratizar os ambientes de difusão cultural. 

Na prática, o tipo de pessoa que iremos nos tornar dependerá daquilo que 

aprendemos com as pessoas, com os ambientes, com os problemas e as dificuldades que nos 

acometem. Tudo ao nosso redor tem o potencial de nos influenciar e marcar. É a partir de 

nossas reflexões, das nossas leituras de mundo, que nos apropriamos dos saberes disponíveis e 

temos a oportunidade de usá-los de maneira proveitosa. 

A Academia de Letras é mais um destes lugares onde nossa língua e cultura são 

valorizadas e divulgadas. Por isso, precisamos usar desta ferramenta que está a nossa 

disposição, auxiliando em sua expansão e crescimento, para que mais pessoas possam se 

inteirar e participar daquilo que ela oferece. 

Sendo uma instituição pública, no sentido da sua atuação, a AGL existe para, mas 

também, com a participação dos goianos. Ela está de portas abertas e pronta para servir aos 

propósitos de preservar e levar a cultura regional e nacional aos cidadãos, estimulando a 

criatividade e valorizando as práticas de leitura. 

Que estes 80 anos sejam celebrados e que os goianos possam continuar a desfrutar 

de uma Academia consistente e disposta a permanecer nessa missão tão cara e necessária de 

influenciar e cooperar na propagação da literatura de qualidade. 
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TERTÚLIA LITERÁRIA DIALÓGICA EM GOIÂNIA: EXPERIÊNCIA NA EAJA 

EXTENSÃO I SEGMENTO  

 

EIXO TEMÁTICO 6 – INTERFACES DA LEITURA 
 

Janete Lopes da Silva Araújo 

Susanna Vigário Pôrto Assis Fernandes 

 

1 RESUMO EXPANDIDO 

O tema central deste trabalho é apresentar o desenvolvimento da atuação 

educativa de êxito Tertúlia Literária Dialógica (TLD) na sala de aula de três turmas da 

Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos – Extensão I segmento
1
 do município de 

Goiânia, Goiás. Essa prática literária faz parte de um projeto chamado Comunidades de 

Aprendizagem, desenvolvido pela Community of Research on Excellence for All (CREA)
2
, na 

Universidade de Barcelona e surgiu como uma proposta teórico metodológica para a 

transformação de escolas. No Brasil, essa proposta é desenvolvida com a parceria do Núcleo 

de Investigação e Ação Social e Educativa (Niase), da Universidade Federal de São Carlos, 

desde 2003.  

As atuações educativas de êxito, das quais a TLD faz parte, são práticas que 

possuem evidências científicas de sucesso em diferentes contextos (VALLS; PADRÓS, 2011) 

e são realizadas com base nos princípios da aprendizagem dialógica (FLÉCHA, 1997; 

AUBERT et al., 2008): diálogo igualitário, inteligência cultural, dimensão instrumental, 

criação de sentido, transformação, solidariedade e igualdade de diferenças.  

Os referenciais teóricos que apoiam esta pesquisa são os estudos sobre a Tertúlia 

Literária Dialógica e os princípios da aprendizagem dialógica em que ela se fundamenta 

encontrados em autores como Freire (1978, 2005), Habermas (1987), Vygotsky (2009), 

Flécha (1997), Aubert et al. (2008) e outros. Seguindo os princípios da aprendizagem 

dialógica, a TLD consiste na construção coletiva de sentidos com base no diálogo oriundo da 

leitura de uma obra da literatura clássica universal. O conceito da leitura dialógica, 

concretizado na prática de tertúlia, faz parte de uma concepção de aprendizagem dialógica e 

significa um processo intersubjetivo de ler e compreender um texto, aprofundar, refletir 

criticamente sobre o texto e o contexto. Dessa forma, a compreensão leitora se dá através da 

interação com outros agentes e abre as possibilidades de transformação como pessoa leitora e 

                                                
1  Desde 2008, a EAJA de 1ª a 4ª série (primeira fase do Ensino Fundamental) foi reorganizada, na modalidade 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), em uma única forma de atendimento denominada I Segmento. 

(AVELAR, 2017). 

2  Comunidade de Pesquisa em Excelência para Todos (tradução livre). 
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como pessoa no mundo (VALLS; SOLER; FLÉCHA, 2008; RÓDENAS, 2013; SALLES; 

GIROTTO; KIILL, 2016).Desenvolvendo a TLD, o objetivo deste trabalho é descrever esta 

atuação e apresentar a experiência realizada com alunos da EAJA – Extensão I segmento, no 

segundo semestre de 2018, evidenciando suas aprendizagens. A Tertúlia Literária Dialógica 

foi criada por um grupo de adultos de uma escola em Barcelona chamada Verneda de Sant-

Martí na década de 1970 e sua extensão a crianças e adolescentes se deu no Brasil e se 

estabeleceu em sala de aula apenas em 2008 (MELLO; BRAGA; GABASSA, 2012).  

Flécha (1997, p. 17-18) explica o funcionamento da atividade da seguinte forma: 

 

A tertúlia literária se reúne em sessão semanal de duas horas. Decide-se 

conjuntamente o livro e a parte a comentar em cada próxima reunião. Todas 

as pessoas leem, refletem e conversam com familiares e amigos durante a 

semana. Cada uma traz um fragmento eleito para ler em voz alta e explicar 

por qual razão lhe há resultado especialmente significativo. O diálogo se vai 

construindo a partir dessas contribuições. Os debates entre diferentes 

opiniões se resolvem apenas através de argumentos. Se todo o grupo chega a 

um acordo, ele se estabelece como a interpretação provisoriamente 

verdadeira. Caso não se chegue a um consenso, cada pessoa ou subgrupo 

mantém sua própria postura; não há ninguém que, por sua posição de poder, 

explique a concepção certa e a errônea. 

 

Uma pessoa, geralmente o professor, é o responsável por organizar a ordem das 

falas e priorizar as pessoas e grupos que vivem em processos de exclusão, como por exemplo, 

mulheres e pessoas com baixa escolaridade. “A tertúlia literária é a possibilidade de vivenciar 

na escola uma leitura com sentido, com prazer e também com aprendizagem instrumental” 

(MELLO; BRAGA; GABASSA, 2012, p.133). Segundo Flécha (1997), essa atividade 

possibilita uma situação real e ideal: real porque algumas vozes na tertúlia fazem lembrar que 

a conversa tem lugar em um contexto desigual, mas também ideal porque abre caminho para a 

superação das desigualdades. 

Sendo coerente com o referencial teórico, a opção metodológica da pesquisa 

implicou uma postura dialógica diante das pessoas e da produção de conhecimento. 

Utilizamos uma metodologia elaborada pelos pesquisadores do CREA chamada Metodologia 

Comunicativa (GÓMEZ et al, 2006) como inspiração para o trabalho, pois ela prevê uma 

ruptura com o pressuposto da hierarquia interpretativa na pesquisa, ou seja, a interpretação do 

pesquisador não se sobrepõe ao dos sujeitos da pesquisa por ele ser o especialista.  Para isso, 

observações comunicativas foram utilizadas durante o desenvolvimento da atuação.  

 

A pessoa investigadora e o sujeito da observação comunicativa tratam e 

partilham os significados e interpretações. Nela, a função de interpretação 
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recai tanto sobre a pessoa que está investigando, como sobre o sujeito da 

observação. Dá-se um plano de igualdade entre as pessoas participantes na 

investigação e as pessoas que investigam. A observação comunicativa 

permite utilizar os elementos mais positivos da observação tradicional e da 

observação participante e ir além, porque o sujeito participante pode 

interpretar as reflexões ou ideias que o pesquisador produziu a partir da 

observação da pessoa participante (CREA, 2008, p.78).  

 

Foram realizados encontros semanais com duração de duas horas entre agosto e 

dezembro de 2018 com três turmas de EAJA – Extensão I Segmento de uma escola municipal 

de Goiânia que se reuniam para a TLD. 25 alunos (que se dividiam entre adultos 

trabalhadores e idosos aposentados) e as três professoras das turmas participavam da atuação, 

que teve continuação no semestre seguinte.  

A orientação da atuação é que seja feita com literatura clássica, mas foram feitas 

algumas adequações com adaptações de clássicos, pois a quantidade de livros disponíveis na 

biblioteca da escola não era suficiente para a turma. Os critérios definidos pelos professores 

das turmas para a escolha da obra foram: quantidade capaz de atender ao número de alunos 

das turmas; textos capazes de alcançar a dimensão estética da leitura; a pluralidade de vozes; 

o estranhamento que tira o leitor do lugar comum; estabelecimento de diálogos com as 

experiências da vida. 

Foi selecionada uma adaptação do clássico Os músicos de Bremen dos Irmãos 

Grimm, com tradução de Fernando Klabin. Segundo a professora A
1
 “as discussões 

superaram as expectativas” em sala de aula, porque durante as atuações os alunos puderam 

compartilhar sobre suas experiências. Eagleton (2006) afirma que a ida para o real é que é a 

verdadeira literatura e é isso que acontece na TLD.  

No que se refere a leitura de mundo desenvolvida por meio dessa atuação, 

podemos perceber na fala dos alunos participantes:  

 

É um exemplo que eles estão dando para nós seres humanos. Há um 

provérbio antigo que diz “A união faz a força”. Nós vemos esses animais 

diferentes uns dos outros. Cada um com sua humildade, cada um com sua 

diferença, mas nenhum se sentiu maior do que o outro. Todos se uniram. 

Cada um estava em uma circunstância difícil. Em concordância uns com os 

outros venceram. (D, escola, 2018).   

 

Nós ouvimos falar sobre nossos governantes e aqui no texto está assim: [...] 

um bando de ladrões comendo e bebendo do bom e do melhor. Tem muitos 

políticos por aí que fazem isso, a maioria. Não são todos, mas muitos 

pegaram o dinheiro da Nação. (E, escola, 2018). 

                                                
1
  Foram utilizadas letras para a identificação dos sujeitos da pesquisa para facilitar a organização e preservar 

suas identidades.  
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Eu penso assim, que na vida de hoje, cada ser humano pode se unir, em 

grupo, ouvir uns aos outros e dali sai coisas maravilhosas. (D, escola, 2018) 

 

Schor (1986), ao relatar sobre sua experiência como jovem professor, fala como 

foi importante ouvir sobre a realidade de seus alunos, suas vidas e a linguagem que usavam. 

Segundo ele, era como textos sociais que o ajudavam a aprender sobre sua cultura e sua 

consciência. Era uma prática que deixava os alunos animados e participativos. “O crescimento 

de sua instrução não podia ser subtraído do contato crítico com os temas de seu mundo” 

(SCHOR; FREIRE, 1986, p. 34).  Estas afirmações dos autores são visíveis na participação e 

fala dos alunos, como nos exemplos a seguir.  

 

Ao mesmo tempo se torna triste e se torna bonito. Sabe por quê? Porque é 

triste uma fome e é lindo uma mesa farta. Não era só eles aqui (personagens 

da história), que estavam com fome, acontece entre nós, na nossa realidade, 

no dia a dia. A fome dói! Eu tive na minha vida também. Foi muito triste! 

Foi muito doído! Não foi fácil eu ter duas filhas pra criar [...] Por isso que 

agora eu tive uma chance muito grande pra estar aqui. [...] esse texto aqui me 

chamou muito a atenção. [...]. (F, escola, 2018). 

 

Eles estavam com muita fome (personagens da história). Queriam comer o 

que tinha naquela mesa farta, isso deve ter ajudado eles a ter mais 

criatividade pra espantar os ladrões. A necessidade, a fome, foi o gás que deu 

criatividade para eles.(G, escola, 2018).   

 

O que percebemos com as falas dos alunos é que na tertúlia há o respeito pelo 

saber de classe e é preciso uma escola que aprenda a aceitar esse saber para que ela seja 

realmente popular. “É preciso que a escola respeite e acate certos métodos populares de saber 

coisas, quase sempre ou sempre fora dos padrões científicos, mas que levam ao mesmo 

resultado” (FREIRE, 2006, p.45). A tertúlia possibilita esse espaço, não abrindo mão da 

aprendizagem instrumental. Como Freire (2006) enfatiza: “Nunca eu disse ou escrevi, porém, 

que as crianças populares não deveriam aprender o ‘padrão culto’” (p. 46). O autor afirma que 

as crianças devem ser respeitadas na sua identidade para que não se sintam inferiorizadas e 

possam dominar o padrão culto, porque também é uma forma de instrumentalizá-las para a 

transformação de suas realidades. Os dois alunos a seguir ilustram a importância do 

conhecimento escolar para suas vidas: 

 

Meu pai só permitia que meus irmãos homens estudassem, eu e minha irmã 

não podíamos. Minha mãe não sabia ler nem escrever, mas ela aprendeu a 

assinar o nome para tirar o título de eleitora. Ela falava que não queria que 

nós fôssemos iguais a ela e discutia com meu pai pra deixar nós estudarmos. 

Fomos para uma escola muito longe e tinha muitos castigos como 
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palmatória, reguada, de joelhos com a mesa na cabeça [...] Eu parei aqui pra 

pensar. Hoje em dia tem gente que fala assim: -Você já está velho (igual na 

história), o que você vai fazer com essa idade. Já está pra morrer. Mas eu 

penso que enquanto tem vida, tem que sonhar, estudar, fazer o que tem 

vontade. (H, escola, 2018). 

 

Eu comparei essa história com a minha pessoa. Eu deixei meus familiares 

todos para trás e vim pra Goiânia, sem nada. [...] aos quarenta anos eu pensei 

que não tinha condições de chegar onde cheguei. Tenho certeza que consigo 

chegar mais na frente ainda, com minha força e coragem da pra alcançar 

mais objetivos ainda. (I, escola, 2018) 

 

A TLD é, portanto, um espaço que pode contribuir para ampliação da leitura do 

mundo com objetivo à emancipação dos sujeitos e a transformação social. Para Freire (2005), 

todo o processo educativo passa pela conscientização em um primeiro momento. A partir do 

momento que é dada a oportunidade de reflexão sobre a sua vida, seja criança ou adulto, abre-

se um caminho para se pensar em mudanças. “Ao defendermos um permanente esforço de 

reflexão dos oprimidos sobre suas condições concretas, não estamos pretendendo um jogo 

divertido em nível puramente intelectual. Estamos convencidos pelo contrário, de que a 

reflexão, conduz à prática” (p.73). 

Na experiência com a TLD, professores e alunos puderam aprender e vivenciar o 

diálogo igualitário, princípio pelo qual puderam experienciar o encorajamento para 

argumentação sem preocupação com a posição de poder dos participantes. Compreenderam 

que o mais importante é que o participante entenda e consiga relacionar o texto com sua vida 

e participar da atuação.  

Perceberam que com essa prática de leitura literária, não se pretende um diálogo 

para definir uma interpretação certa ou errada, mas perceber com o outro a pluralidade de 

sentidos atribuídos ao lido.  Aprenderam que a TLD promove um espaço livre, onde a 

discordância não é problema para o diálogo e onde possa haver um resgate dos valores 

coletivos. Concordamos com Freire (1995) quando destaca que “ o erro e o equívoco 

implicam a aventura do espírito. Esta não se dá onde não há espaço para a liberdade[...] Nesse 

processo, afinal, o erro é uma forma provisória de saber” (FREIRE, 1995, p.68).   
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MEDIATIZAÇÕES E LEITURA: PERSPECTIVAS DOS ALUNOS DE GRADUAÇÃO 

DO IF GOIANO – CAMPUS URUTAÍ 

 

EIXO TEMÁTICO 6 - INTERFACES DA LEITURA 
 

Johnathan Pereira Alves Diniz
1
 

Andréa Pereira dos Santos
2
 

 

1 INTRODUÇÃO 

Este artigo¹ aborda o processo de mediatização das práticas de leitura nas mídias 

sociais, investigando também, as trajetórias de leituras dos discentes concluintes da graduação 

do Instituto Federal Goiano – Campus Urutaí. O objetivo é discutir o uso das mídias sociais 

pelos jovens no âmbito acadêmico abordando esse novo tipo de leitor, por consequência, as 

novas práticas de leitura e, por fim, as influências que as mídias sociais têm na vida 

acadêmica dos jovens, principalmente no que diz respeito à leitura. 

Vive-se em uma sociedade amparada na tecnologia, a comunicação global está 

veloz, com imagem e som em alta definição. Pode-se afirmar que a sociedade contemporânea 

está em um mundo cada vez mais globalizado e conectado, pois a cada dia novos aparatos 

tecnológicos são inventados e/ou aprimorados, aproximando indivíduos geograficamente 

distantes uns dos outros. 

A forma de ler também mudou. O hábito de leitura que antes se restringia a livros 

e jornais impressos ganharam nova amplitude com a popularização da Internet, a dita Rede 

das redes. A forma de interação que antes era face a face (contato pessoal), foi redefinida para 

uma interação mediada, na qual os indivíduos “podem estar em contextos espaciais ou 

temporais distintos” (THOMPSON, 2014, p.121). 

Por se tratar de uma pesquisa descritiva, onde visa descrever as características de 

um determinado fenômeno (MATIAS-PEREIRA, 2012), foram levantados dados das 

Pesquisas sobre o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nos domicílios 

brasileiros, do Comitê Gestor da Internet no Brasil, de 2015 e da pesquisa Retratos da Leitura 

no Brasil, publicada em 2016. Será lançado um olhar sobre ambas as pesquisas onde se 

procurará dados que confirmem o propósito deste estudo. 

                                                
1  Mestre em Comunicação, Universidade Federal de Goiás (UFG) 2017. Bacharel em Biblioteconomia (UFG, 

2007). Bibliotecário do Instituto Federal Goiano. E-mail: bibliojohn@hotmail.com 

2  Doutora em Geografia, Universidade Federal de Goiás (UFG), 2014. Mestra em Comunicação (UFG, 2009). 

Bacharela em Biblioteconomia (UFG, 2002). Professora efetiva do Curso de Biblioteconomia (UFG). E-mail: 

andreabiblio@gmail.com 
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Como procedimentos técnicos desta pesquisa foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica acerca do tema “práticas de leitura dos jovens” a partir em materiais que já 

foram publicados, “constituído principalmente de livros, artigos de periódicos e atualmente 

com material disponibilizado na internet” (MATIAS-PEREIRA, 2012, p. 89). 

O intuito é investigar de que modo esse leitor atual se comporta ao se deparar com 

formas de leituras mais interativas, que o convidam não apenas ler, mas produzir conteúdo, e 

consequentemente, novas formas de conhecimento. E são nos jovens essa grande 

característica, pois os mesmos são receptivos a essa forma de comunicação e leitura, o que 

também influencia formas de leituras acadêmicas que antes se restringiam somente aos 

materiais impressos e que agora estão disponíveis em variados dispositivos eletrônicos. 

 

2 AS PRÁTICAS DE LEITURA: MULTIPLICIDADES EM AMBIENTE VIRTUAL  

Novas formas de interação e de relacionamento com os meios de comunicação 

revelam os processos de transformação social e cultural, o qual está se vivenciando, e 

constitui a noção de era da mediatização. Diante deste cenário, é fundamental compreender a 

influência das atuais formas de comunicação entre as pessoas, e como a leitura pode colaborar 

nesse processo. 

O surgimento das novas tecnologias transformou o mundo da mídia. A internet 

proporcionou uma nova era, a era da constelação da Internet. Apesar de uma gama de 

informações (muito maiores que disponibilizada pela TV), o acesso ao redor do mundo ainda 

é desigual, porém há uma grande tendência de elevação dos números, visto que essa mídia 

completou duas décadas de existência.  

Para Castells (2010), muitos estudiosos afirmaram que a sociedade voltou à era 

tipográfica, pois mais que se esteja com computadores, volta-se ao tempo da leitura em 

detrimento à era das imagens propagadas pela televisão. Porém Castells reafirma que mesmo 

que tenha-se retomado, de certo modo, parte da era tipográfica, avança-se para uma era de 

interatividade em que se lê, se comenta e se compartilha por meio de cabos ópticos de alta 

velocidade de fluxos de informações, nascendo aí a sociedade interativa. 

O leitor atual é dotado de multiplicidades, que “navega nas arquiteturas líquidas e 

alineares da hipermídia no ciberespaço, espaço este constituído do conjunto de redes de 

computadores interligados por todo o planeta” (SANTAELLA, 2013, p. 28). O espaço não 

está mais fixo e os leitores também não. A leitura ganhou novos contornos, ficou dinâmica e 

possibilita formas de interação que nunca imaginaríamos que fosse existir algum dia. 
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Para Santos (2014, p. 67) “as práticas de leitura do sujeito estão contextualizadas 

na dinâmica socioespacial de cada um; seja esse um território ou um lugar ou os dois ao 

mesmo tempo”. O leitor se adapta as variadas formas em que a leitura se apresenta e aos 

locais nos quais, ela se apresenta. É sabido que a leitura possui poder de transformação. Não é 

algo novo, mas é revolucionária, talvez somente aqueles que desfrutam do ato de ler 

percebem o poder das palavras e valorizem a leitura como tal. 

De leitor contemplativo fixado em um lugar se transformou como afirma Santaella 

(2013, p. 35), em um leitor que “herdou a capacidade de ler e transitar entre formas, volumes, 

massas, interações de forças, movimentos, direções, traços, cores”, etc. Goulemot (2001, p. 

109) afirma que “ler é dar um sentido de conjunto, uma globalização e uma articulação aos 

sentidos produzidos pelas sequências”. Para o autor o ato de ler é de constituição de sentido e 

o corpo também diz muito a respeito acerca da leitura que é feita. Não existe uma posição 

‘oficial’ de leitura, mas várias. Por isso enfatiza-se o propósito deste estudo ao abordar 

Práticas de leitura, pois a relação com o conteúdo a ser lido, além de ativar o consciente (e o 

inconsciente) do sujeito ativa também o fisiológico também, por meio de suas atitudes de 

leitura. 

 

2.1 PERSPECTIVAS DE LEITURA DOS GRADUANDOS DO IF GOIANO – CAMPUS 

URUTAÍ 

Muito se falou do contexto atual dos leitores em geral. Porém torna-se 

imprescindível, primeiramente, conhecer as trajetórias de leitura dos graduandos do IF Goiano 

– Campus Urutaí. Portanto procurou saber como foram as experiências de leitura antes da 

vida acadêmica ou se houve algum estímulo oriundo do círculo familiar, dos amigos, da 

escola. 

Não foram questionados o porquê de o estudante ter tido ou não incentivo à 

leitura, mas procurou-se entender, com base nas afirmações de cada um, o reflexo do leitor 

atual. O leitor ubíquo, conforme explicitado por Santaella (2013), que vivencia atualmente o 

contexto acadêmico no Campus Urutaí, lê em todos os lugares. Se insere, não somente no 

campo da leitura, mas também, na produção de novos conteúdos, novas leituras. O intuito foi 

compreender como surgiu o hábito ou o gosto pela leitura. 

Freire (2003, p. 69) afirma que “ninguém educa ninguém, como tampouco 

ninguém se educa a si mesmo; os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo 

mundo”. A humanidade, a partir de situações comuns que se interpõem em o seu dia-a-dia, 

deve-se abrir para compreender não só o mundo da leitura, mas também a sociedade em que 
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se vive, pois sem o encontro destes dois ingredientes o processo de leitura nunca estará 

completo, pois o verdadeiro leitor nunca é passivo diante do texto; ao contrário, ele é o 

responsável direto dos sentidos que imprime a esse texto. As primeiras leituras se revelam 

essenciais na formação de leitores e, também, por outras leituras. São etapas da vida. 

Ao falar de texto e de leitura Levy (1996) mostra que a atividade do leitor 

independe do suporte. Constrói interpretações em diferentes textos impressos, em textos 

fílmicos, em textos da rede, em textos da TV, em textos das obras de arte. A leitura é algo que 

é sempre recortado pela subjetividade do leitor. Possivelmente o texto dê um retoque nos 

modelos de mundo do sujeito ou tenha feito perceber melhor imagens, palavras que já se 

possui, mas o fundamental é que o texto é sempre suporte para a atualização da mente. 

Dessa forma, podem ser entendidos como “textos” quaisquer suportes que 

atualizem a visão do mundo: filmes, livros, jornais, revistas, lugares, experiências. O conceito 

de texto de Levy se refere a texto no sentido geral de um discurso elaborado aplicável a 

qualquer tipo de mensagens (que não as necessariamente alfabéticas) como os ideogramas, 

mapas, esquemas, mensagens fílmicas. Todos estes são textos nesse sentido. 

O hipertexto está presente nas leituras atuais, pois com o advento da Internet, é 

necessário um tipo de linguagem que faça essas conexões. Conexões estas entre palavras, 

páginas, imagens, gráficos, etc. Essas conexões são ligadas por relações entre pessoas, leituras 

e diversas formas de textos. 

Para Paulino et al. (2001), esse tipo de texto permite ao leitor pular de um link 

para outro sem respeitar hierarquias de divisões como parágrafos, capítulos ou outras divisões 

convencionais do texto. O que se apresenta, na verdade, são janelas que se abrem uma atrás da 

outra ou simultaneamente. Trata-se de uma interação mais aberta do que aquela que se 

estabelece com o texto impresso, cuja recepção é mais controlada. As relações autor/editor se 

transformam, já que o escritor pode exibir seu texto sem mediações, além das do provedor e 

da máquina. 

 

3 CONCLUSÃO 

Por ser um fenômeno social que perpassa todas as formas de mídia, entende-se 

que o fenômeno ideológico do discurso se torna materialidade obrigatória de análise, 

transformando-se em uma das ferramentas para direcionar qualquer olhar ao estudo dos meios 

de comunicação, principalmente quando se trata do tema midiatização dos meios digitais. 

A sociedade está permeada por de ambientes textuais e variados suportes, tendo 

como principal motivo passar algum tipo de informação que será decodificada e 
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compreendida por algum leitor. E esse leitor está acompanhando as transformações ou 

adaptações que os suportes, assim como a escrita e a leitura, vêm passando desde o 

surgimento das tecnologias que colaboraram para o desenvolvimento de um suporte que vem 

revolucionando o mundo atual: os smartphones. Os leitores atuais se adaptaram rapidamente a 

esta tecnologia para acompanhar as mudanças em virtude das exigências impostas pela 

Sociedade em Rede. 

Este trabalho coube identificar os conteúdos compartilhados por cada estudante do 

IF Goiano – Campus Urutaí. Portanto, ao realizar paralelo com as trajetórias de leitura, 

percebe-se que o potencial da mediatização na perspectiva configurar como ambiente de 

leitura, informação e disseminação de conhecimento. Talvez o estímulo para o uso da mídia 

social em contexto acadêmico deva partir da própria instituição de ensino. 

Cabe ainda uma análise crítica das informações oriundas da mídia que são geradas 

a partir dos reflexos mediatizadores nas relações indivíduos/indivíduos-meios e indivíduos-

sociedade-meios, construindo com isso uma nova formação de práticas significativas. Por fim, 

acredita-se que a mediatização suscita a convergência e homogeneização em oposição à 

heterogeneidade dos processos de produção e essa prática provocará sempre uma maior oferta 

de produtos midiáticos para as pessoas, evidentemente influenciando ainda mais as variadas 

formas de leitura. 

 

NOTAS(s) EXPLICATIVA(s) 

 

¹ Trabalho oriundo de estudo acadêmico de mestrado intitulado “Práticas de Leitura nas 

Mídias Sociais: evidências dos Graduandos do IF Goiano – Campus Urutaí”. 

² Telefones multifuncionais, que com acesso à Internet, permitem a leitura, interação e 

produção de conteúdo. 
 

REFERÊNCIAS 

 

CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. Tradução [de] Roneide Venâncio Majer. 7. ed. 

rev. e ampl. São Paulo: Paz e Terra, 2010. v. 1, 698 p. 

 

FREIRE, Paulo. A concepção “bancária” da educação como instrumento da opressão. In: 

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2003. p. 57-75. 

 

GOUMELOT, Jean Marie. Da leitura como produção de sentidos. In: CHARTIER, Roger; 

PAIRE, Alain. (org.). Práticas de leitura. 2. ed. São Paulo: Estação Felicidade, 2001. p. 107-

116. 

LÉVY, Pierre. O que é o virtual? São Paulo: Editora 34, 1996. 160 p. 

 



 

210 

MATIAS-PEREIRA, José. Estrutura de um trabalho de pesquisa científica. In: MATIAS-

PEREIRA, José. Manual de metodologia da pesquisa científica. 3. ed. rev. São Paulo, 

Atlas, 2012. p. 71-102. 

 

PAULINO, Graça et al. Pensando a leitura: história de um conceito. In: PAULINO, Graça et 

al. Tipos de textos, modos de leitura. Belo Horizonte: Formato, 2001. p. 11-44. 

 

SANTAELLA, Lúcia. O leitor ubíquo. In: SANTAELLA, Lúcia. Comunicação ubíqua: 

repercussões na cultura e na educação. São Paulo: Paulus, 2013. p. 265-284. 

 

SANTOS, Andréa Pereira dos. Juventude da UFG: trajetórias socioespaciais e práticas de 

leitura. Tese (Doutorado em Geografia) - Instituto de Estudos Socioambientais, Universidade 

Federal de Goiás, Goiânia, 2014. 194 p. 

 

THOMPSON, John B. O advento da interação mediada. In: THOMPSON, John B. A mídia e 

a modernidade: uma teoria social da mídia. Tradução de Wagner de Oliveira Brandão. 15. 

ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014. p. 117-158. 



 

211 

  



 

212 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIXO TEMÁTICO 7 – LEITURA: IMAGEM E 

IMAGINÁRIO 

  



 

213 

 

AUDIOVISUAL NA WEB E A PERSPECTIVA DAS MEDIAÇÕES: UMA 

PROPOSTA METODOLÓGICA 

 

EIXO TEMÁTICO 7 - LEITURA: IMAGEM E IMAGINÁRIO 
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1 INTRODUÇÃO 

Buscando possibilidades metodológicas para analisar imagens, especialmente 

imagens em movimento, este trabalho interessa-se pelo audiovisual na web (LA CRUZ, 

2012). Estabelece-se como recorte plataformas digitais populares na contemporaneidade, a 

saber, o YouTube e o Instagram. Típicas da cultura da participação (JENKINS, 2009), elas 

têm se consolidado como ambientes comunicativos em que os sujeitos são estimulados a 

emitir, isto é, a produzir e a compartilhar conteúdo. Nas duas plataformas, há uma espécie de 

construção coletiva de materiais audiovisuais, compartilhados por usuários situados em 

diferentes partes do mundo e conectados pelos recursos interativos oferecidos. O 

conhecimento para emitir, nesses circuitos de comunicação, é adquirido por meio da 

experiência de observação dos pares em atividade. A tendência contemporânea nesse meio 

tem revelado um estímulo a exibição de si mesmo, ou seja, um incentivo ao sujeito para que 

se apresente (ou se performe) como o próprio conteúdo. Como resultado, é possível acessar 

uma vasta quantidade de canais e perfis registrando a rotina dos produtores, seus hábitos mais 

íntimos e suas opiniões. O conteúdo dos vídeos dialoga com as tendências performáticas 

contemporâneas, as quais esmaecem o limite entre o que é ou não real, que também pode ser 

traduzido como verdadeiro, nos termos de Schechner (2002, tradução nossa). Trata-se de um 

conteúdo audiovisual autenticamente performático. 

Nesse sentido, os vlogs
1
 do YouTube e os stories

2
 do Instagram, por exemplo, são 

mais que entretenimento audiovisual: constituem-se como representações que sujeitos comuns 

fazem de si mesmos (GOFFMAN, 2018) em um ambiente social que é uma extensão da vida 
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cotidiana – o ciberespaço. Interessa a esta pesquisa questionar o processo de recepção de tais 

conteúdos. De que modo é possível analisar o audiovisual na web partindo da recepção? 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

As produções compartilhadas no YouTube e no Instagram expressam uma rede de 

articulações construída pela dinâmica cotidiana dos agentes comunicativos em cada 

sociedade. Aos sujeitos receptores que acessam esses conteúdos, está dada possibilidade de 

produzir e inserir-se na dinâmica comunicativa também como emissores. Assim, tanto por 

essa possibilidade técnica, quanto pelos estímulos à interação com os emissores, e ainda 

devido às estratégias performáticas utilizadas por eles para gerar proximidade e simular o 

contato com quem assiste, a recepção desses vídeos é um processo complexo. Ela acontece 

menos a partir de uma admiração por quem produz ou de um fascínio pelo conteúdo exibido, 

e mais por meio de um reconhecimento de si no sujeito que se exibe. 

Para além das propostas apresentadas por metodologias estritamente formais, 

preocupadas com aspectos específicos da estrutura dos vídeos, como a análise fílmica e a 

análise de conteúdo, propõe-se pensar o processo analítico por outro caminho. Firma-se, 

então, um diálogo com a Teoria das Mediações (MARTÍN-BARBERO, 1997). A perspectiva 

barberiana aborda a comunicação sob a ótica da cultura e indica uma visão não dualista ou 

linear da comunicação. Por uma outra via, ela é estudada pelas mediações, ou seja, a partir de 

um ponto equidistante à emissão e à recepção, do qual seja possível perceber o que acontece 

entre eles. O espaço do entre são as mediações: palco das tramas culturais, onde as 

complexidades próprias da comunicação, dos sujeitos e da cultura não são dissimuladas.  

Nesta pesquisa, o modelo teórico-metodológico barberiano, conhecido como 

Mapa das Mediações (MARTÍN-BARBERO, 2018), pode apresentar caminhos possíveis para 

análise do audiovisual da web a partir da recepção (ver figura 1). O mapa é construído a partir 

de dois eixos estruturantes (diacrônico e sincrônico) que articulam quatro esferas: matrizes 

culturais, lógicas de produção, formatos industriais e competências de recepção. Cada esfera 

está conectada por uma mediação: socialidade, institucionalidade, tecnicidade e ritualidade. 

Os vídeos compartilhados no YouTube e no Instagram Stories estão na esfera dos formatos 

industriais, logo, estão articulados ao mapa como um todo por diversas mediações. Então, por 

que não incluí-las na metodologia analítica? 

Para verificar a possibilidade de utilização do Mapa das Mediações como 

metodologia de leitura de imagens em movimento, esboça-se brevemente como cada 

mediação pode ser transformada em um caminho metodológico. A institucionalidade diz 
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respeito ao processo pelo qual instituições medeiam as lógicas de produção e as matrizes 

culturais, ou seja, refere-se aos processos de afirmação de valores e discursos compartilhados 

institucionalmente na sociedade. Assim, o discurso institucional do YouTube o apresenta 

como um ambiente de entretenimento alternativo às mídias tradicionais, o qual ecoa 

socialmente. Metodologicamente, a institucionalidade pode contribuir com a leitura de 

imagens em movimento de forma a evidenciar os discursos que sustentam a produção dos 

vídeos, revelando pistas sobre o cenário cultural, o qual permite a realização de produções da 

maneira que se vê. Desse modo, o processo de construção de sentido está vinculado à questão 

institucional das mediações. Buscando compreender quais são os valores culturais que 

sustentam o discurso de cada produção, é possível traçar análises relevantes. 

 

Figura 1 – Mapa das mediações 

 

Fonte: Adaptado pela pesquisa a partir de Jesús Martín-Barbero (2018, p. 16). 

 

A socialidade articula as matrizes culturais às competências de recepção e trata 

dos usos sociais dos meios de comunicação. Ela abrange os modos pelos quais a recepção é 

compartilhada culturalmente em uma sociedade específica. No Instagram, por exemplo, ser 

seguidor de um perfil é fazer parte de uma comunidade virtual que se interessa por aquele 

sujeito e por sua rotina compartilhada. A socialidade pode, então, revelar pistas sobre o 

processo de apropriação e compartilhamento de sentido feito pelos receptores em sua vida 

cotidiana.  

A tecnicidade articula as lógicas de produção aos formatos industriais e abrange a 

mediação do meio, os aspectos técnicos e tecnológicos das ferramentas, as possibilidades de 

interação, o desenvolvimento de uma linguagem específica. As perguntas abertas por essa 

mediação, segundo Martín-Barbero (2018), conduzem a reflexões que vão muito além dos 

aparatos técnicos. Elas indicam sensibilidades de percepção e destrezas de discursos próprias 
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de cada processo comunicativo. Desse modo, neste trabalho, a tecnicidade aponta para o 

interesse pelo formato das plataformas, pelas linguagens nelas produzidas e pela 

interatividade possibilitada a partir da articulação entre os agentes envolvidos nos processos 

de comunicação (emissores, receptores, designers de interface, etc.). No YouTube, a 

tecnicidade abre o caminho para a reflexão sobre a efetividade de interação com os recursos 

das plataformas, sobre a navegação em cada uma delas e ainda sobre o compartilhamento de 

saberes técnicos para se tornar produtor.  

A ritualidade relaciona os formatos industriais às competências de recepção e se 

debruça sobre o processo ritualístico de contato entre sujeito e meio. Ela se interessa pelo 

contato simbólico estabelecido, isto é, pelo sentido que tem para o usuário navegar por uma 

plataforma específica. Essa mediação questiona sobre os diferentes usos sociais de cada meio, 

a partir do nexo simbólico que sustenta a experiência do sujeito em contato com o meio. No 

Instagram, a ritualidade auxilia a enxergar pistas das articulações culturais de sentido no 

momento da experiência comunicativa, como o tempo de uso e a relação estabelecida com os 

produtores. 

 

2.1 O RECORTE EMPÍRICO: TECNICIDADE E RITUALIDADE 

O Mapa das Mediações (MARTÍN-BARBERO, 2018), como foi dito, é um 

modelo teórico-metodológico, ou seja, uma espécie de guia que norteia as discussões teóricas 

e orienta a aplicação de metodologias comprobatórias. Para esta pesquisa, o recorte 

delimitado que dialoga com o objetivo geral abrange duas das quatro mediações supracitadas: 

tecnicidade e ritualidade. A partir da articulação teórico-metodológica, propõe-se a realização 

empírica de procedimentos relacionados a cada uma delas.  

A discussão sobre a mediação ritualidade culminou na escolha de realizar grupos 

focais (COSTA, 2005) como método de investigação desse recorte. O grupo focal amplia a 

densidade qualitativa dos dados da pesquisa porque a coloca em contato direto com os 

sujeitos que constroem o circuito comunicativo analisado. O diálogo com essas pessoas é uma 

tentativa de compreender a comunicação para além da centralidade dos meios, aproximando-

se da experiência e das mediações cotidianas, sob a ótica de quem recebe as produções. No 

mapa, a ritualidade articula as competências de recepção aos formatos industriais. No grupo 

focal, a ideia é problematizar essa relação a partir da discussão entre usuários do YouTube e 

do Instagram. Em termos práticos, uma possibilidade é formar grupos de seis a oito 

colaboradores, com encontros sequenciais ao menos duas vezes no intervalo de um mês. 

Nesta pesquisa, a proposta é realizá-los em uma escola pública de Goiânia, Goiás, vinculando 
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a dinâmica empírica à ação Intercâmbios, que prevê diálogos formativos e de pesquisa entre a 

universidade e a comunidade externa, promovida pelo projeto de extensão ASPAS Produtora 

Colaborativa, da Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás. 

Todas as reuniões com os colaboradores devem ser gravadas em áudio, o qual deve ser 

devidamente transcrito para ser melhor analisado. 

O início do primeiro encontro com os grupos pode acontecer com a aplicação de 

um questionário individual para cada colaborador. O intuito do questionário é obter dados 

específicos referentes ao perfil socioeconômico dos participantes e aos usos particulares feitos 

por cada sujeito. Além de tratar do perfil socioeconômico, as perguntas podem abordar a 

prática de navegação na web, como por exemplo, sobre os dispositivos usados para acessar 

cada rede social e sobre o ambiente em que ocorre cotidianamente o acesso. Orienta-se que a 

construção do questionário seja feita com questões de múltipla escolha e também com 

questões abertas e um das referências para a sua elaboração é o modelo utilizado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

A partir da experiência com o grupo, a pesquisa pode selecionar o(a) produtor(a) 

audiovisual que esteja presente tanto no YouTube quanto no Instagram e que tenha sido 

citado(a) pelos colaboradores dos grupos. Nessa fase, a articulação teórico-metodológica 

acontece com a mediação tecnicidade, que dialoga com questões estruturais das produções, 

potenciais interativos e operadores de sentido. A análise de imagem e som (ROSE, 2003) 

indica, então, caminhos metodológicos para analisar aspectos audiovisuais específicos das 

produções selecionadas do canal do YouTube e do perfil do Instagram. O objetivo é verificar 

estratégias performáticas na estrutura do material analisado para que seja possível comparar 

os resultados estruturais obtidos com as percepções dos colaboradores nos grupos focais. De 

modo complementar, pode ser feito um estudo do formato de cada plataforma onde as 

produções são veiculadas. Assim, a proposta é analisar a interface de cada meio e comparar 

seu formato e suas potencialidades técnicas e interativas. 

 

3 CONCLUSÃO 

O desafio de ler imagens e mídias na contemporaneidade consiste justamente em 

ampliar os horizontes de análise, buscando diferentes pontos de contato com o objeto de 

estudo. O que se pretendeu discutir brevemente neste texto foi um caminho de possibilidades 

teórico-metodológicas complexas e múltiplas, tais quais os fenômenos audiovisuais digitais 

no YouTube e no Instagram. Pensá-los sob a perspectiva das mediações é uma tentativa de 

elaborar uma análise ampla, capaz de abordar a espessura cultural que possibilita a produção 
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dos vídeos. Como foi dito, os vlogs e os stories são representações sociais de sujeitos comuns 

feitas para serem compartilhadas e exibidas na web. Sua criação dialoga, portanto, com 

processos de subjetivação típicos da atualidade. Por isso, afirma-se que as questões formais 

das produções são apenas um aspecto no amplo contexto da auto-exibição.  

Esta pesquisa considera que a leitura de imagens em movimento nas plataformas 

digitais YouTube e Instagram pode ter como ponto de partida as mediações da comunicação e, 

portanto, é possível que o processo analítico comece na recepção. Contudo, indica-se que a 

análise estrutural dos vídeos pode ser um modo de confrontar os dados empíricos de recepção 

com a construção formal das produções. De maneira dialógica e mediada, é preciso manter as 

articulações dos processos comunicativos na contemporaneidade com a cultura e buscar, a 

partir delas, a construção de uma análise profícua que não camufle sua complexidade. 

A proposta esboçada neste breve texto será verificada empiricamente, 

especialmente sob o recorte da ritualidade e da tecnicidade. De partida, indica-se que as 

metodologias escolhidas para a realização desta pesquisa têm o potencial de obter dados 

qualitativamente interessantes à discussão, os quais podem conduzir o estudo para caminhos 

não programados previamente. Afinal, é esta a proposta da pesquisa empírica: desafiar a 

reflexão acadêmica a expandir seus horizontes para as práticas cotidianas dos sujeitos 

comunicativos.  

 

NOTA(s) EXPLICATIVA(s) 
1
 Vídeos publicados no YouTube no formato de um blog pessoal. 

2
 Fotos ou vídeos publicados na ferramenta story do Instagram, que ficam disponíveis para 

visualização por 24 horas. 
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O DOCUMENTÁRIO COMO OBRA ABERTA: CONSIDERAÇÕES SOBRE A 
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1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem por intuito estabelecer relações entre a construção de sentidos no 

documentário “O Homem-Urso” de Werner Herzog e a noção de “Obra aberta”, proposta pelo 

filósofo e semiólogo italiano Umberto Eco, calcada, inicialmente, na Teoria Literária. Vale 

dizer que essa aproximação entre a teoria de Eco e a análise de produções audiovisuais foi 

idealizada por François Jost (2017) em suas reflexões sobre séries televisivas, servindo, 

portanto, - como o próprio autor sugere - para se analisar obras audiovisuais, de modo geral, 

no que tange à perspectiva da narrativa audiovisual e dos elementos e detalhes fílmicos que a 

compõem.  

O objetivo dessa discussão teórica é o de oferecer contribuições para a análise de 

obras fílmicas, em especial, os documentários, tendo como pano de fundo a perspectiva da 

relação entre o realizador de um filme e suas intenções ao produzir efeitos na narrativa fílmica 

e, por outro lado, a construção de sentidos feita pelo próprio espectador.  Esta proposta de 

discussão se justifica também por se constituir em uma possibilidade de se utilizar, no campo 

do audiovisual e das narrativas cinematográficas, uma abordagem teórica voltada, a princípio, 

para as artes clássicas, como a literatura e a pintura.  

 

2 O “HOMEM-URSO” DE WERNER HERZOG SOB A PERSPECTIVA DA “OBRA 

ABERTA” 

O documentário “O Homem-Urso” de Werner Herzog retrata trechos da vida de 

Timothy Treadwell, ambientalista norte-americano, que acampou por treze anos consecutivos 

em uma reserva ambiental – Katmai Park - no estado americano do Alaska, com o objetivo de 

observar e proteger os ursos pardos que habitam a região. O filme gira em torno, sobretudo, 
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da morte trágica de Treadwell e sua namorada, Amie Huguenard, atacados por um urso no 

outono de 2003.  

Durante sua estadia na reserva ambiental, Treadwell havia gravado várias imagens 

em vídeo com o intuito de realizar uma espécie de manifesto em favor dos ursos pardos e 

combater a caça exploratória desses animais naquele local. O material em vídeo feito pelo 

ambientalista soma cerca de cem horas gravadas e foi montado e editado, posteriormente, por 

Herzog, que também inseriu no filme, depoimentos de parentes e pessoas próximas de 

Treadwell. 

O filme apresenta características estilísticas de Herzog, enquanto documentarista, 

como a participação presencial nos acontecimentos e depoimentos registrados, a narração em 

voz-over 
3
 e a aparência de sua voz em voz-off 

4
 (TONELO, 2012, p. 13). Herzog faz 

comentários em voz-over ou voz-off a respeito do seu entendimento sobre Treadwell, sua 

opinião sobre suas atitudes, a sua impressão sobre o que motivou o ambientalista a conviver 

lado a lado com os ursos pardos, entre outras questões presentes no filme.  

Desse modo, Herzog passa, aos poucos, a investigar algo mais profundo do que a 

trágica morte de Treadwell e sua namorada, e começa a destrinchar aspectos da vida pessoal 

de Treadwell antes de sua decisão em se tornar um ambientalista e ir para o Alaska. O 

documentário acaba se tornando uma reflexão filosófica sobre um ser humano excêntrico que 

busca dar sentido para a sua própria vida em meio a circunstâncias extremas e extraordinárias.   

O que nos interessa, a partir desse ponto, é analisar os elementos estilísticos da 

narrativa nesse filme específico, tendo como referencial teórico, o conceito de “obra aberta” 

de Umberto Eco, e discutir sobre a produção de sentidos por parte do cineasta Herzog, por 

meio de suas intenções enquanto diretor, e a construção de sentidos, de forma livre, pelos 

espectadores do documentário a partir da observação atenta da narrativa e dos elementos 

técnicos que compõem os planos do filme.  

A partir da noção que o próprio diretor possui da produção de sentidos e 

significações no documentário em exame, pretende-se discuti-lo cruzando-se com o conceito 

de “obra aberta” defendido pelo autor italiano Umberto Eco.  

Algumas características estilísticas podem ser observadas na maioria dos filmes 

documentários de Herzog, embora o diretor rejeite a ideia de possuir marcas registradas 

                                                
3
  Sarah Kozloff define a narração em voz-over como: “declarações orais que dizem respeito a qualquer porcao 

de uma narrativa proferidas por uma entidade que não é vista e que se situa em um espaço e em um tempo 

que ficam fora daqueles simultaneamente apresentados pelas imagens na tela” (KOZLOFF, 1988, p. 5) 

(Tradução nossa) 
4
  Se diz voz-off quando o personagem emissor da voz está dentro da diegese (contexto ou situação retratada) 

do filme e apenas temporariamente fora do campo de visão da câmera.  
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métodos de abordagem fixos da realidade. As filmagens de paisagens e localidades exóticas, o 

interesse do diretor por personagens excêntricos, a utilização de trilhas sonoras para realçar a 

emoção das cenas são detalhes que podem ser vistos como traços estilísticos de Herzog, 

embora, talvez a principal característica seja a participação desse realizador nos filmes por 

meio de sua narração em voz over.    

Segundo Tonelo (2012, p. 13) a atividade de Herzog como narrador de seus filmes 

pode desempenhar funções variadas, dependendo da situação retratada, desde comentários 

expositivos, traduções (literais ou não-literais) das falas dos personagens e entrevistados, até a 

inserções filosóficas em que o diretor dá sua opinião ou contesta objetos da filmagem. 

Quando não há comentário over de Herzog, ele aparece nas tomadas de outras formas, seja 

como entrevistador ou interlocutor, quando sua voz é registrada fora de campo, ou quando ele 

é filmado como se fosse um personagem de seus filmes.      

Para a análise do documentário em questão, conforme a classificação proposta por 

Jost (2017) e sem perder de vista a relação tricotômica entre autor, obra e leitor (espectador) 

de Umberto Eco, selecionamos a cena inicial para discorrer sobre os detalhes presentes em 

seus elementos estilísticos que são essenciais para a compreensão da narrativa fílmica - no 

que se refere à aproximação do protagonista Timothy Treadwell com os ursos e o desfecho 

com sua morte.  

 

2.1 A NOÇÃO DE INTENTIO AUCTORIS, INTENTIO OPERIS e INTENTIO LECTORIS 

APLICADA AO DOCUMENTÁRIO  

Em seus livros “Obra Aberta”, de 1965, e “Os Limites da Interpretação”, 

publicado originalmente em 1990, Umberto Eco nos apresenta uma densa reflexão sobre a 

relação trifásica entre a intenção autoral em uma obra artística, a intenção da própria obra 

(como uma espécie de elemento que se desprende do autor e ganha vida própria) e a 

interpretação textual livre realizada pelo leitor.  

Para Eco (1991), uma obra aberta é 

 

uma obra de arte, forma acabada e fechada em sua perfeição de organismo 

perfeitamente calibrado, e também aberta, isto é, passível de mil 

interpretações diferentes, sem que isso redunde em alteração de sua 

irreproduzível singularidade. Cada fruição é, assim, uma interpretação e 

uma execução, pois em cada fruição a obra revive dentro de uma perspectiva 

original (ECO, 1991, p. 40). 

Vale destacar que Eco considera a “obra” em sua acepção de manifestação 

artística, tendo como exemplos, a comunicação oral, a literatura, bem como obras visuais 
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como pinturas e esculturas - contudo, podemos nos apropriar do estudo proposto por Jost 

(2017), que, baseado na noção de obra para Umberto Eco, também considera o audiovisual 

como obra artística.  

A partir desse conceito de obra aberta, Eco estabelece a tricotomia entre a 

intenção do autor da obra (intentio auctoris), a intenção da obra em si (intentio operis) e a 

intenção do leitor, que analisa e interpreta a obra (intentio lectoris).  

Eco (2005, p. 29) reconhece que a intenção do autor é um elemento muito difícil 

de se decifrar e que, de qualquer modo, o texto está fora de seu controle – assim, o texto é 

uma obra independente de seu autor por ser suscetível a uma pluralidade de leituras.   

Diante disso, os autores deste texto se colocam na condição de leitores 

(espectadores) do documentário “O Homem Urso” para fazer sua leitura e tecer 

interpretações, trazendo aspectos particulares de compreensão do filme para cruzar com as 

intenções do produtor e da obra fílmica em si. Desse modo, percebe-se o documentário a 

partir da relação entre produtor e espectador, aproximando-se da forma como François Jost 

(2017) se apropriou da teoria de Eco. 

François Jost fez a análise de séries televisivas, em particular a série americana 

“Breaking Bad”, sugerindo a abrangência e a pertinência das ideias do escritor italiano para 

analisar obras audiovisuais, de maneira geral. Parte-se dessa proposta teórico-metodológica 

para discutirmos o cruzamento entre a leitura do espectador e do produtor no documentário 

em questão. 

Jost (2017) toma emprestada a ideia de “detalhe” desenvolvida pelo teórico 

francês Daniel Arasse e apresenta uma classificação com três tipos de detalhes observáveis 

em séries televisivas: detalhes que não têm significado intencional, detalhes com função 

narrativa e cuja percepção é necessária para compreender o enredo e detalhes que têm função 

artística de percepção facultativa.  

Embora o autor se concentre em séries de TV, sua análise baseada, 

principalmente, em Eco e Arasse também pode ser abordada no contexto de outras produções 

audiovisuais como o gênero do documentário. Portanto, partiremos dos tipos de detalhes 

designados por Jost (2017) para tecer considerações a respeito dos aspectos narrativos e 

estilísticos que constituem a primeira cena de “O Homem-Urso” – em especial, os detalhes 

sem significado intencional e os detalhes com função artística de percepção facultativa.  

 

2.2 A ANÁLISE DOS DETALHES A PARTIR DE UMA CENA DE “O HOMEM-URSO”  
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Inicialmente, é preciso destacar que o ato de apontar qual seria a intenção do autor 

e/ou se ele teria alguma intenção em determinado plano do filme se constitui em uma tarefa 

difícil, como reconhece Umberto Eco (2005, p. 29). 

Desse modo, mesmo que Werner Herzog tenha se manifestado em livros e 

entrevistas sobre suas intenções neste documentário específico, ele não se posiciona sobre 

todas as cenas e planos do filme, de modo que nos cabe apenas inferir, em algumas situações 

retratadas no filme, se a intenção autoral desse cineasta estaria patente ou não. Para a análise 

da cena selecionada, optamos por apontar a existência de dos tipos detalhes propostos por Jost 

(2017). 

 

2.2.1 – CENA INICIAL (00:16 a 02:40) (CÂMERA EM PLANO FIXO)   

 

Figura 1 – Treadwell explica os objetivos de suas filmagens 

e apresenta dois ursos pardos à câmera 

 
Fonte: Print do Filme 

 

No plano que inaugura o documentário, Timothy Treadwell explica que está 

fazendo as primeiras filmagens de sua expedição na reserva de Katmai Park, no Alaska, e 

apresenta dois ursos, que ele apelida de Ed e Rowdy (Figura 1).  

Podemos apontar, já no início do filme, um detalhe sem significado intencional, 

mas que, de acordo com a nossa interpretação, tem muito a dizer sobre a relação de Treadwell 

com os ursos pardos de Katmai Park. No primeiro plano do filme, com a câmera fixa, os ursos 

são filmados, por alguns segundos, andando pela paisagem descampada da reserva ambiental 

e, em seguida, Treadwell aparece no campo de visão da câmera, anda até mais a frente e se 

senta para ser enquadrado no canto inferior direito da tela. 
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Durante o momento em que Treadwell passa na frente da câmera e agacha mais a 

frente, para continuar no enquadramento do plano, a paisagem de um pasto bem verde com os 

ursos ao fundo é tampada por seu casado preto, que surge rapidamente no plano. Ao 

observarmos o modo como a câmera capta sua entrada na cena, podemos interpretá-la como 

uma espécie de metáfora de sua chegada à reserva ambiental de Katmai Park, de certo modo, 

invasiva e irresponsável.  

Um detalhe que presumimos não ter significado intencional na cena é o modo 

como Treadwell está posicionado em relação aos ursos – o trecho nos conta que essa é uma 

fase inicial, em que o ambientalista está conhecendo o espaço e os seus habitantes, se 

mantendo a uma certa distância.  

Outro detalhe muito importante (desta vez, de função artística de percepção 

facultativa) é o comentário de Treadwell que se segue no fim desta primeira cena. Ele diz ao 

se levantar: “Eu posso cheirar a morte por entre os meus dedos” e o plano é finalizado com 

um corte “fade out”. Pode-se observar talvez a intenção de Herzog na edição da cena – ao 

prolongar o corte do plano, o diretor mantém o comentário profético de Treadwell e quando a 

cena se encerra, ele aplica um corte “fade out” para enfatizar o comentário do personagem e a 

densidade da cena, em que a imagem desaparece lentamente para uma transição suave para a 

tela escura.  

O corte em “fade out” no final desta cena parece se relacionar com o comentário 

de Treadwell e antecipa a ideia iminente de desaparecimento e do desdobramento trágico com 

as mortes de Treadwell e sua namorada Amie Huguenard ao serem atacados por um urso.  

 

3 CONCLUSÃO 

Percebe-se, pela cena escolhida, o entrelace entre esses três elementos na 

construção de sentidos no documentário, tendo como base a intenção autoral de Herzog por 

meio de sua narração em voz-over e do processo de montagem e edição do filme; observamos 

a intenção da obra (intentio operis) nos aspectos do filme que parecem não possuir significado 

intencional aparente, mas que podem permitir o exercício da imaginação do espectador para 

conferir significados à compreensão da narrativa fílmica.  

Consideramos que a cena escolhida condensa alguns elementos importantes para 

se compreender os desdobramentos da narrativa e revelam um processo de aproximação entre 

o ambientalista Timothy Treadwell e os ursos pardos que, culminaria, mais tarde, na sua 

morte e da namorada Amie Huguenard.  
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As intenções de Werner Herzog muitas vezes só podem ser presumidas pela 

interpretação assumida pelo espectador – e, no caso do documentário em questão, essa tarefa 

é ainda mais difícil, já que a maior da parte das imagens inseridas no filme foram feitas pelo 

próprio protagonista da história retradada.  

A questão da junção das intenções de Treadwell em suas filmagens e a posição de 

Herzog enquanto documentarista também pode propiciar o debate sobre a noção de autoria em 

relação ao conceito de “obra aberta”, bem como na teoria do documentário que se dedicam ao 

estudo de aspectos relacionados à produção e à autoria em um filme.  

Vale destacar que esse texto é parte de uma pesquisa em andamento, de modo que 

a análise da cena retratada representa um exercício preliminar de reflexão sobre obras 

cinematográficas baseada na questão do entrecruzamento entre a intenção autoral do diretor, a 

intenção da obra e a intenção do espectador, ao desempenhar sua imaginação e intepretação 

da obra para compreender a narrativa fílmica e conferir a ela novos sentidos e significações. 

Por fim, já se atesta a pertinência da proposta de François Jost (2017), que se 

apropriou dos estudos e classificações fundados por Umberto Eco sobre a “obra aberta” e 

sobre a importante ideia de “detalhe” discutida pelo teórico francês Daniel Arasse para inserí-

las ao contexto da observação de obras audiovisuais.    
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1 INTRODUÇÃO: UMA CONTEXTUALIZAÇÃO DA FOTOGRAFIA DO SÉCULO 

XIX NO BRASIL 

Este trabalho pretende realizar reflexões acerca da fotografia documental 

brasileira do século XIX e como ela chega ao público no século XXI, sendo vista, portanto 

como produtora de ação comunicativa por meio de ações culturais, a exemplo das exposições 

fotográficas. Será realizado, metodologicamente, levantamento bibliográfico sobre a 

fotografia documental do século XIX, a fim de relacionar com os conceitos de ação 

comunicativa e ação cultural propostos por Teixeira Coelho (1989). 

Grande parte do acervo da fotografia do século XIX, produzida em território 

brasileiro, se encontra no Instituto Moreira Salles (IMS), compondo cerca de 30 mil imagens. 

Estas fotografias se vinculam ao ideal do pensamento positivista de progresso, conclusão 

obtida a partir do estudo do registro das temáticas principais: o negro, o índio, a paisagem, a 

modernidade e a profissão
3
 , que, em conjunto, demonstram  o que Vasquez (2003) defende 

como dois fenômenos do século XIX: o primeiro deles é o das grandes reformas urbanas, tais 

como as de saneamento e modernização; o outro é o de anseio pela descoberta do mundo, 

impulsionado pelas expedições científicas e desenvolvimento de tecnologias que permitiu a 

popularização do turismo organizado, por meio das ferrovias e da navegação a vapor.  

A fotografia documental no Brasil do século XIX, através das temáticas citadas, 

dá origem a grupos de imagens de indígenas, por exemplo, expostas no Exterior, 

especialmente nas Exposições Universais. Eles são apresentados pelo seu caráter exótico, 

destacando-se pela construção de tipologias. Assim, imagens, como a dos índios, eram 

construções que transitavam entre a Antropologia e a Frenologia (JOHNSON et al, 2015), 

expostas sem expressividade do caráter cultural que carregam. À exemplo temos a obra do 
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Documental: um olhar sobre a produção fotográfica no Brasil do século XIX”. 
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fotógrafo alemão, Albert Frisch, que realizou uma série de fotografias nos arredores de 

Manaus por volta de 1865, são imagens ao ar livre, as primeiras que retratam o habitat 

indígenas (TACCA, 2011).  

As fotografias de Frisch participaram da Exposição Internacional de Paris em 

1867 com encomenda de George Leuzinger. Foi a primeira vez que imagens do Amazonas, 

com índios e seus costumes, fauna e flora da região foram expostas internacionalmente, como 

amostragem da construção de faces de um Brasil desenvolvido, civilizado, recheado de 

belezas naturais e povos exóticos.  

No século XIX é essa imagem, a exemplo da produção de Frisch, que chega ao 

olhar do outro, o que demonstra que a natureza da fotografia não se vincula a uma construção 

neutra da realidade, mas passa por questões ideológicas. O discurso fotográfico é, portanto, 

produtor de um modo de ver o Brasil oitocentista. Nesse sentido, compreender o discurso 

fotográfico significa acentuar as relações entre o mundo e o referencial fotográfico, e ainda, 

explorar o caráter transformador do seu poder comunicativo (CAMARGO, 1999). É dessa 

forma que se pretende investigar a produção da ação comunicativa no contexto da fotografia 

documental. 

Por isso propõe-se os seguintes questionamentos: Como a fotografia do século 

XIX chega na contemporaneidade? Quais são os percursos conscientes e inconscientes de 

reflexão que as fotografias produzidas nesse período percorrem para promover algum 

conhecimento e/ou reflexão sobre a produção fotográfica brasileira? 

 

2 AÇÃO CULTURAL E AÇÃO COMUNICATIVA COMO CAMINHOS PARA 

REFLEXÃO SOBRE A FOTOGRAFIA DOCUMENTAL 

A premissa deste trabalho é a de que os caminhos que as fotografias, produzidas 

no Brasil do século XIX, percorrem se ligam a propostas de ação cultural, promovendo 

formas de ação comunicativa.  Parte-se da definição de Teixeira Coelho que compreende ação 

comunicativa a partir de três perspectivas principais:   

 

Processo interativo de transmissão e renovação do saber cultural, do ponto 

de vista da intercompreensão; de promoção da integração social pela 

solidariedade, do ponto de vista da coordenação da ação, e de formação da 

identidade pessoal, do ponto de vista da socialização. (COELHO, 1989, p. 

31) 

 

O conceito de Ação Comunicativa, como o processo interativo de transmissão e 

renovação do saber cultural (COELHO,1997), caminha exatamente ao encontro da ideia de 
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ação cultural de criação, pois identifica a cultura como um meio de estoque de conhecimentos 

que possibilita a visão crítica e interpretativa do mundo. 

Entendendo que nem toda ação comunicativa é uma ação cultural, esta última, 

segundo Teixeira Coelho (1989), serviria como “conjunto de procedimentos, envolvendo 

recursos humanos e materiais, que visam pôr em prática os objetivos de uma determinada 

política cultural”. Esse mesmo conjunto de procedimentos teria como principal finalidade 

promover uma ponte entre o público e uma obra de cultura ou arte. Assim, a ação cultural 

deve recorrer a agentes culturais previamente preparados para tal tarefa e considera público 

determinados.  

Nessa trilha de desdobramentos e ramificações do pensar cultura, Coelho (1997) 

destaca três momentos nos quais identifica como divisões das manifestações de ação cultural. 

O primeiro deles, de atenção exclusiva à obra, sem muitas preocupações com o público; o 

segundo, que surge nas primeiras décadas do século XX, se caracteriza pelo propósito de 

oferecer estruturas físicas para apreciação de obras de cultura e por criar condições para que 

as obras fossem entendidas e apreciadas, o que acontece inicialmente em países socialistas; e 

num terceiro momento, que se dá na década de 60, os programas de ação cultural voltam sua 

preocupação para o indivíduo, como ser singular, criando condições de experimentação e 

criação cultural,  buscando “na medida do possível, oferecer ao indivíduo isoladamente, as 

mesmas condições de fruição ou de criação artística experimentadas pelo criador de cultura ou 

de arte” (COELHO, 1997).  

A fotografia documental organizada em coleções nas instituições museológicas, 

como o Instituto Moreira Salles se encontra no primeiro desses momentos, que diz respeito à 

ação cultural de atenção exclusiva à obra, como patrimônio digno de evocação, mas sem 

grandes preocupações com o acesso do público, na maioria das vezes restrito. 

 

Quanto os museus, por exemplo, começam a multiplicar-se, um público cada 

vez maior tem acesso às obras mas a preocupação central do que pode de 

algum modo ser chamado de ação cultural continua ser a obra em si, sua 

preservação e seu agrupamento em coleções. (COELHO, 1997, p. 35) 

 

Essa afirmação de Coelho pode ser discutível no que tange às ações culturais 

museais como é o caso da montagem de exposições e mostras, que além de serem uma 

estrutura física de alojamento de objetos de cultura/arte, podem suscitar novos interesses ou 

aprofundar nossos conhecimentos acerca de nós mesmos e do mundo que vivemos (LORD; 

PIACENTE, 2014), temas que muito se assemelham à produção de ação comunicativa. Nesse 
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sentido, a fotografia do século XIX, abre-se aos segundo e terceiro momentos, criando 

estruturas físicas e virtuais pela disponibilização das fotografias em espaços expositivos e no 

site do instituto, além de programas de ação cultural, possibilitando que o público tenha 

contato com a fotografia do século XIX.  

 

2.1 UM PASSO EM BUSCA DA FOTOGRAFIA DOCUMENTAL COMO AÇÃO 

CULTURAL DE CRIAÇÃO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Com a disponibilização das fotografias do IMS, o público pode dar continuidade 

ao processo de continuidade da ação destas imagens, seguindo a proposição de ação cultural, 

de Teixeira Coelho, em que se admite a criação, tendo sido proposta a exposição “Fotografia 

no Brasil-Império: Nascimento da foto de Imprensa”
4
, com o intuito de aproximar público da 

época retratada e recontar a história do nascimento da foto de imprensa, acionando diferentes 

sentidos do visitante.   

A proposta de exposição escolhida foi a Hands-on, um instrumento de 

comunicação que surgiu com o desenvolvimento dos modelos de exposição e nela se propõe 

uma estrutura física que possibilite ao visitante desenvolver uma ligação direta com o tema, 

participando ativamente da visitação, criando conhecimentos, entendendo os fenômenos e 

despertando outros sentidos para além da visão (LORD; PIACENTE, 2014). Esse tipo de 

exposição muito se assemelha ao terceiro momento de ação cultural, quando a intenção passa 

a ser a de sensibilização do indivíduo apreciador.  

O acervo virtual do Instituto Moreira Sales foi o ponto de partida para munir a 

curadoria coletiva das fotografias a serem expostas, que seguiu o fluxo criativo e investigador 

de cada um dos curadores, estudantes do curso de Jornalismo da Faculdade de Informação e 

Comunicação da Universidade Federal de Goiás. A promoção da exposição perpassou todas 

as etapas de Desenvolvimento, Design e implementação definidas na teoria de exposição 

Hands-on por Lord e Piacente (2014), teóricos de exposições.  

Na fase de Desenvolvimento, propôs-se a ideia original, no qual as curadoras, 

Lisbeth Oliveira e Gabriela Alves Campos, desenvolveram os temas e autores que seriam 

relevantes para o trabalho, com a seleção das fotografias. Foram escolhidos retratos, a 

principal forma de aplicação da fotografia do século XIX; também as fotografias que faziam 

                                                
4
  O projeto de exposição “Fotografia no Brasil Império: Nascimento da foto de Imprensa” surgiu no interior da 

disciplina “Jornalismo Especializado: Nascimento da fotografia de Imprensa no Brasil”, oferecida ao Curso 

de Jornalismo da Faculdade de Informação e Comunicação (FIC/UFG) no ano de 2016. A exposição foi 

estruturada em uma das salas do prédio da FIC e aberta ao público universitário e à comunidade vizinha ao 

Campus II da UFG durante o mês de outubro do mesmo ano.  
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ver imagens de progresso, tais como as ferrovias e centros urbanos; e ainda as fotografias de 

escravos e índios. 

Na fase de Desenvolvimento foram realizadas a impressão das fotografias; 

construção da moldura e legendas; estruturação da ambientação, arte e apresentação. Para a 

estrutura foi escolhido um tecido artesanal, nomeado de Juta, que combinava com o tom sépia 

das fotografias. O tecido foi usado para cobrir as paredes, sendo pano de fundo para as 

fotografias e legendas. Para compor a ambientação foram espalhados galhos e folhas secas, 

remetendo à vegetação muitas vezes colocadas nos primeiros ateliês fotográficos para 

exaltação da natureza (KOSSOY, 2002). Também um design de moda foi convidado pela 

equipe para trabalhar a ambientação com exposição de indumentárias e adereços que 

remetiam à época, Brasil-Império. 

Outra intervenção do Desenvolvimento foi a gravação de uma peça audiovisual, 

com imagens de outras fotografias do IMS, que combinavam imagem a músicas que remetiam 

às temáticas. Para abertura da exposição ao público foram servidas comidas típicas da 

culinária brasileira, tendo como base o fubá de milho e a mandioca, e ainda máscaras e 

vestimentas foram disponibilizadas para que o público pudesse vestir como personagens da 

época. 

Na fase de Implementação foram colocados em prática todos os passos definidos 

no Desenvolvimento, com o auxílio de todos os curadores e colaboradores convidados. A 

exposição foi aberta ao público com o intuito de produzir, no conjunto de acessos – paladar, 

auditivo, visual e tátil – uma possibilidade de ponte, para conduzir o visitante a outro tempo, 

outra história, a que se dava no Brasil-Império.  

As considerações sobre a exposição “Fotografia no Brasil Império: Nascimento da 

foto de Imprensa” caminham ao lado das limitações encontradas, pois, segundo Oliveira 

(2016) “realizar uma exposição de época requer atenção e cuidados especiais, investigação, 

dedicação e tempo de pesquisa”, assim como todas as exposições que se destinam ao 

acionamento de diversos sentidos para um coletivo de visitantes que antes de coletivo são 

indivíduos, singulares, que passam pela visitação-experimentação de formas diferentes, um 

desafio enquanto ação comunicativa.  

A exposição, no entanto, enquanto ação cultural foi realizada de forma 

satisfatória, é o que se tem demonstrado na pesquisa quantitativa
5
 implementada através de 

                                                
5
  Os dados coletados pelos questionários implementados na exposição “Fotografia no Brasil Império: 

Nascimento da foto de Imprensa” fazem parte de uma pesquisa em curso pela Faculdade de Informação e 

Comunicação. 
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questionários que teve como base a Escala Somada e que pretende contribuir não só com a 

pesquisa do instrumento Exposições para a área de comunicação, mas com o uso de 

fotografias documentais enquanto objeto de Ação Comunicativa. 

 

3 CONCLUSÃO 

A compreensão do discurso fotográfico, dentro do exercício de comparação entre 

as produções fotográficas, mais intimamente do grupo de fotografias documentais, é um 

exercício possível de diferenciação, ao possibilitar a reflexão e a descoberta de expressões 

culturais passadas, que podem se revelar como muito atuais, ao passo que as fotografias 

reconstroem olhares, sentimentos, cultura de seus tempos, também refletem e narram a 

história.  

A exposição relatada é apenas uma das possibilidades de ação cultural e 

comunicativa que se vincula a instituições como IMS e que possibilitam, ao passo que, como 

na situação-exemplo, podem ser usadas como ponto de partida para intervenções e acessos. É 

possível, através desse exemplo, compreender como as exposições tem o poder de suscitar o 

imaginário e criar novas significações e compreensões, que nada mais é do que servir como 

ponte, uma ação comunicativa de facilitação para ação cultural de criação.  

Também o trabalho com a imagem traz seus desafios. Por ser objeto polissêmico 

e, por essência, passível de inúmeras interpretações, serve ao exercício de interpretação das 

realidades, como fontes de uma época e espaço determinados, retratos de sociedades e 

culturas plurais. Nesse sentido, ler e refletir sobre discursos fotográficos é uma forma de 

assistir o passado através de seus registros e interpretar a história pelos seus significados 

simbólicos. Uma atitude que pode significar abertura dos horizontes do estudo documental, 

múltipla e liberta de especificidades dos saberes que, para tanto, é dependente da promoção de 

condições e estruturação de acessos para, como ação cultural, promover ação comunicativa 

eficiente, que promova o acesso à cultura para descortinar o mundo através das construções 

ideológicas presentes nas imagens. 
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A LEITURA D’O MECANISMO DA TELEVISÃO 

 

EIXO TEMÁTICO 7 – LEITURA: IMAGEM E IMAGINÁRIO 
 

André Barcellos Carlos de Souza
1
 

 

1 INTRODUÇÃO 

O trabalho discute como a produção e reprodução do capital é objetivada na 

televisão em geral e na série televisiva da Netflix O Mecanismo, de José Padilha, daí a 

ambiguidade do título. O autor/diretor, ao estabelecer n’O Mecanismo a corrupção como o 

“câncer” da sociedade capitalista, deliberadamente elege algo da ordem do subjetivo, da 

moral, como causa das condições desiguais da sociedade do capital, deslocando 

intencionalmente ou não as determinações sociais objetivas para o plano subjetivo, para o 

plano “apenas” do imaginário. 

Para Padilha, a política econômica capitalista propicia ubiquamente a 

democratização da igualdade e da liberdade, mas é impedida pelos indivíduos corruptos. Em 

face disso, o autor/diretor trabalha para manter intacto o capitalismo ao criar a ilusão da sua 

não contradição. A contradição real, causa das desigualdades sociais é encarnada na televisão, 

ao mesmo tempo em que sujeita essa contradição à sua racionalidade.  

A forma e o conteúdo nessa série televisiva estão implicados na 

instrumentalização do funcionamento social – apenas na sua manutenção e não na sua crítica 

–, porque tanto a leitura que a série faz da realidade como a leitura que propicia aos 

telespectadores, obstruem a compreensão das contradições dos elementos constituidores da 

realidade. As questões sociais não são tratadas em sua complexidade e restam apenas como 

casos particulares. O espectador dificilmente, senão in totum, fica impossibilitado de 

referenciar racionalmente as histórias e os personagens às questões objetivas.  

Tal procedimento produz e retroalimenta o movimento da propriedade privada e 

sua tendência de dissociar sociedade e indivíduo como realidades distintas e autônomas entre 

si, e opera mais além, resultando na manutenção da ilusão imaginária necessária ao 

desenvolvimento do capitalismo, qual seja, a valorização do indivíduo supostamente livre em 

detrimento do indivíduo como ser social. Afinal, segundo Adorno, 

 

pela revelação das implicações sóciopsicológicas e dos mecanismos da 

televisão, que frequentemente operam sob a máscara do falso realismo, não 

somente se podem melhorar os espetáculos, mas também, o que é talvez 

                                                
1
  Professor doutor da Faculdade de Educação/UFG. e-mail: andrebcsouza@gmail.com. 



 

235 

mais importante, será possível sensibilizar o público em geral para os efeitos 

de alguns desses mecanismos (ADORNO, 1973, p. 546). 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

Considerada como emblema da indústria cultural, nos termos das análises e 

reflexões de Adorno e Horkheimer, a televisão encarnada n’O Mecanismo,
2
 de José Padilha 

permite, como objeto heurístico a ser desvelado, expor os limites e as possibilidades dos 

processos formativos e educativos da televisão, tendo como categoria de análise central a 

maneira como a (re)produção do capital se objetiva “nesses mecanismos”. Segundo Adorno e 

Horkheimer, 

 

Se, em nossa época, a tendência social objetiva se encarna nas obscuras 

intenções subjetivas dos diretores gerais, estas são basicamente as dos 

setores mais poderosos da indústria: aço, petróleo, eletricidade, química. 

Comparados a esses, os monopólios culturais são fracos e dependentes. Eles 

têm de se apressar em dar razão aos verdadeiros donos do poder, para que 

sua esfera na sociedade de massas [...] não seja submetida a uma série de 

expurgos. [...] A unidade implacável da indústria cultural atesta a unidade 

em formação política (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 100). 

 

Em entrevista ao jornal O Globo,
3
 José Padilha atualiza e repõe, pela “inocente” 

negativa, as categorias de Adorno e Horkheimer, transcritas anteriormente. Ao ser indagado 

sobre a origem do financiamento da referida série, respondeu: “Não posso falar, mas será um 

único financiador, de fora do país. E, como o dinheiro vem de fora, não traz viés político”.
4
 

Não se trata apenas de contrapor as declarações entre os intelectuais e o autor/diretor, mas 

sobretudo de realçar a adesão “ingênua” ao pensamento comum de que o dinheiro não tem 

pátria, não tem língua, não tem ideologia, não faz política e, portanto, não é violento na 

construção de um imaginário que sobretudo escamoteia as contradições da realidade. 

A (re)produção do capital objetivada na indústria cultural da qual Padilha se serve 

é a tentativa de negar a contradição da realidade, submetendo o real às determinações dos 

indivíduos isolados. O autor/diretor, ao estabelecer n’O Mecanismo a corrupção como o 

“câncer” da sociedade capitalista, delega ao plano das relações intersubjetivas a possibilidade 

da prosperidade e do bem-estar da sociedade, de uma suposta ordem e harmonia social. “Sua 

vitória [da indústria cultural] é dupla: a verdade, que ela extingue lá fora, dentro dela pode 

reproduzir a seu bel-prazer como mentira” (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 111). 

                                                
2
  Série televisiva da Netflix, que estreou sua primeira temporada com oito episódios, em 23/03/2018. 

3
  Disponível em: <https://oglobo.globo.com/cultura/filmes/da-policia-politica-jose-padilha-vai-filmar-serie-

inspirada-na-lava-jato-19041117>. Acesso em: 07 mar. 2018.  
4
  Nos créditos da série, encontra-se escrita a seguinte frase: “Uma produção original da Netflix”.    

https://oglobo.globo.com/cultura/filmes/da-policia-politica-jose-padilha-vai-filmar-serie-inspirada-na-lava-jato-19041117
https://oglobo.globo.com/cultura/filmes/da-policia-politica-jose-padilha-vai-filmar-serie-inspirada-na-lava-jato-19041117
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As aquisições de jornais, revistas, portais de internet, rádios e televisões, estúdios 

cinematográficos e serviços de telefonia – por parte de instituições financeiras, indústrias 

petrolíferas, de telecomunicações, elétricas, eletrônicas e metalúrgicas, fabricantes de armas e 

de satélites – atestam a relação intestina entre o poder econômico dessas megaempresas 

transacionais e a indústria da cultura.
5
 Um emblema dessa imbricação é a atuação da 

BlackRock, uma corporação de investimentos que possui ativos da ordem de US$ 6 trilhões, 

segundo The New York Times.
6
 Esse capital é cerca de quatro vezes maior que o valor do PIB 

brasileiro (que em 2017 totalizou R$ 6.559,9 bilhões 
7
). Segundo o jornalista Brian Mier,

8
 a 

BlackRock é uma das maiores acionistas da Netflix
9
 e sócia majoritária de duas empresas 

petrolíferas, a Shell e a Chevron. 

N’O Mecanismo, de José Padilha, a (re)produção do capital não é problematizada. 

É apenas um pano de fundo, uma paisagem abstrata, uma natureza morta, apesar de ser muito 

concreta e viva. Há uma naturalização dos processos sociais: aquilo que é história, produto do 

desenvolvimento humano, é mostrado como algo “naturalmente” humano. O capitalismo é 

objetivado como se fosse o desenvolvimento natural do humano, sem apresentar contradições. 

N’O Mecanismo se objetiva aquilo que Marx denomina como “a muda coação” formadora da 

(ir)racionalidade do capital: 

 

Não basta que as condições de trabalho apareçam num pólo como capital e 

no outro pólo, pessoas que nada têm para vender a não ser sua força de 

trabalho. Não basta também forçarem-nas a se venderem voluntariamente. 

Na evolução da produção capitalista, desenvolve-se uma classe de 

trabalhadores que, por educação, tradição e costume, reconhece as 

exigências daquele modo de produção como leis naturais e evidentes. A 

organização do processo capitalista de produção plenamente constituído 

quebra toda a resistência, a constante produção de uma superpopulação 

mantém a lei da oferta e da procura de trabalho e, portanto, o salário, em 

trilhos adequados às necessidades de valorização do capital, e a muda coação 

das condições econômicas sela o domínio do capitalista sobre o trabalhador. 

A violência extra-econômica direta é ainda, é verdade, empregada, mas 

apenas excepcionalmente. Para o curso usual das coisas, o trabalhador pode 

ser confiado às “leis naturais da produção”, isto é, à sua dependência do 

                                                
5
  Nessa mesma direção ver Chaui (2006) e Duarte (2008). Este último faz importante comparação entre a 

indústria cultural “clássica” e a atualmente denominada “global”.  
6
  Disponível em: <https://www.nytimes.com/2018/01/12/business/dealbook/blackrock-earnings.html>. Acesso 

em: 07 abr. 2018.  
7
  Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2013-agencia-de-

noticias/releases/20166-pib- avanca-1-0-em-2017-e-fecha-ano-em-r-6-6-trilhoes.html>. Acesso em: 04 abr. 

2018.  
8
  Disponível em: <http://www.abjornalistas.org/page.php?news=5153>. Acesso em: 02 abr. 2018. 

9
  “O montante aplicado pela Netflix em produção própria saiu de 2,5 bilhões de dólares, em 2013, para 6 

bilhões, no ano de 2017, segundo o jornalista Eduardo Salgado, na revista Exame. Disponível em: 

https://exame.abril.com.br/revista-exame/como-a-revolucao-do-streaming-mudou-os-negocios-das-tvs/. 

Acesso em: 25 abr. 2019. 

https://www.nytimes.com/2018/01/12/business/dealbook/blackrock-earnings.html
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capital que se origina das próprias condições de produção, e por elas é 

garantida e perpetuada (MARX, 1985, p. 277). 

 

Na série de José Padilha há uma elegia centrada em certos indivíduos autônomos e 

isolados – como modelo de comportamento capaz de reconfigurar as relações sociais –, 

canaliza a reação do público e repõe a ideologia do capitalismo criticado por Marx. A ilusão 

funcionalmente necessária da dicotomia e do antagonismo entre o indivíduo e a sociedade, 

que surge como estruturante do mecanismo de produção e reprodução da sociedade burguesa.  

No caso em questão, Ruffo
10

, que representa idealmente todos nós, encarna o 

trabalho no combate à corrupção. Objetivamente, porém, Ruffo trabalha para manter as coisas 

como são. Ele é o objeto estereotipado de que necessitamos para suportar nossa impotência 

diante da (re)produção do capital. Tal como Sísifo, ele exibe e repete incansavelmente a 

autonomia do trabalho humano individualizado, interminável e inútil, para que a sujeição ao 

status quo não seja explicitada e não se torne consciente. 

A série elege apenas uma forma de corrupção, o desvio de dinheiro público, 

centrando o foco na classe política, e acintosamente relega as suas outras formas: (i) a 

corrupção do mercado; (ii) a sonegação de impostos; (iii) a desregulamentação do mercado 

financeiro; (iv) a revogação das conquistas históricas das leis trabalhistas; (v) a formação de 

monopólios; e (vi) a superexploração do trabalho praticada pelas empresas. Todas essas 

formas são “esquecidas” no debate sobre a corrupção.
11

 Assim, deliberadamente, elege algo 

da ordem do subjetivo, da moral, como causa das condições desiguais da sociedade do capital, 

deslocando intencionalmente as determinações sociais objetivas para o plano subjetivo.  

O ponto de fuga da obra, sua referência externa, é a superação das atuais 

condições concretas da sociedade brasileira e a melhoria da vida de todos os brasileiros. Para 

tanto, foca uma das formas de corrupção como único obstáculo.
12

 E, como possibilidade de 

superação, escolhe alguns indivíduos como representantes da moral e dos bons costumes, 

aptos a corrigir as mazelas da sociedade. A capacidade de reconfiguração da sociedade 

                                                
10

  Este personagem é a representação ficcional do delegado da Polícia Federal Gerson Machado, que afirma ser 

o autor do inquérito que, em 2008, reuniu informações de que o Posto da Torre, em Brasília, era usado para 

lavagem de dinheiro por meio da emissão de notas frias. O esquema só ficou conhecido em março de 2014, 

quando foi deflagrada a Operação Lava-Jato. 
11

  Os dados colhidos na impressa desvela a relevância da corrupção brasileira. Segundo pesquisa da FIESP, 69 

bilhões de reais foram desviados dos cofres públicos em esquemas de corrupção em 2015. Entretanto, 

segundo o Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional, só em 2015 o Brasil deixou de 

arrecadar R$500 bilhões por sonegação de impostos. Ainda mais sintomático é que o governo federal gastou 

em 2016, em juros e amortizações da dívida pública brasileira, 407 bilhões. Ou seja, pouco menos do que o 

governo gastou no mesmo ano com a Previdência Social (550 bilhões). 
12

  A violência como forma de combater a corrupção, e a corrupção nesses termos aqui discutidos, é foco 

recorrente na produção do autor/diretor, foi também objetivada nos filmes Tropa de Elite 1 e 2, exibidos nos 

anos de 2007 e de 2010 respectivamente. 
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desloca-se, portanto, das instituições e das organizações sociais, do indivíduo como ser social, 

à medida que se centra em certos indivíduos autônomos e isolados.  

Uma prova disso é que o curso dos acontecimentos na série em análise se 

desenrola num plano exclusivamente particular e cria uma imagem invertida da realidade. A 

real impotência das pessoas isoladas perante a sociedade do capital aparece como falsa, ao 

criar a ilusão de que o trabalho de indivíduos isolados é capaz de transformar a sociedade. A 

identificação do público com os heróis da trama, em especial com o personagem Marcos 

Ruffo (Selton Mello), que encarna essa ilusória potência, condiciona o público ainda a uma 

maior impotência. Ao franquear a indivíduos isolados as possibilidades de superação das 

precárias condições sociais, o mecanismo d’O Mecanismo é o de educar o público nessa 

ilusão, é o de esconder que a produção das desigualdades sociais é inerente ao modo de 

produção capitalista. Nesse sentido, a série repõe perguntas formuladas pelos teóricos da 

Escola de Frankfurt, principalmente Adorno e Horkheimer: como as mediações institucionais, 

estruturais e psíquicas que organizam e administram as nossas consciências e o nosso 

imaginário produzem essa aderência à corrupção como causadora das mazelas sociais? Como 

impedem, ou, pelo menos, obstaculizam a crítica dessa forma de razão capitalista? Ou seja, 

como e por quais mediações as pessoas aderem a formas de pensamento e ação que vão contra 

seus próprios interesses? 

 

3 CONCLUSÃO 

Nesses termos, a tendência das megafusões, do crescente acúmulo de capital e de 

poder da indústria cultural na atualidade determina processos educativos e formativos. 

Segundo Adorno, desde sempre ela não apenas fabrica produtos destinados ao consumo, mas 

também produz sujeitos consumidores para o que ela fabrica: “O consumidor não é o rei, 

como a indústria cultural gostaria de fazer crer; ele não é o sujeito dessa indústria, mas seu 

objeto” (ADORNO, 1977, p. 288). Adorno assim se reporta quando atualiza a mesma 

racionalidade da (re)produção do capital desvelada por Marx, “A produção não produz, pois, 

unicamente, o objeto do consumo, mas também o modo de consumo, ou seja, produz objetiva 

e subjetivamente. A produção cria, pois, os consumidores” (MARX, 2008, p. 246). 

Intencionalmente ou não, os personagens da série O Mecanismo são produzidos 

sob a mesma lógica da (ir)racionalidade do capital. Isso implica aplainar as diferenças 

culturais e os antagonismos das classes sociais em favor de uma ficção em que as 

desigualdades sociais não são determinações materiais da exploração do trabalho pelo capital. 

A televisão brasileira – um emblema lógico e histórico da indústria cultural brasileira, 
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imbricada com o capitalismo tardio – é um objeto cujo procedimento de razão atua não apenas 

na esfera da reprodução da cultura, mas, fundamentalmente, na sua produção pela via da 

formação do público.  

Assim, os processos educativos mediados pela televisão brasileira condicionam a 

internalização de seus procedimentos racionais não críticos – por não serem contraditórios – e 

favorecem a adesão dos indivíduos aos conjuntos de valores e comportamentos estereotípicos. 

Ademais, a par da possibilidade contraditória de mediar processos educativos críticos e 

formativos para se compreender a realidade, a televisão brasileira, em geral, e O Mecanismo, 

em particular, condicionados por sua forma de produção, são inversamente (de)formativos 

pela ocultação que fazem da (re)produção do capital. 
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AS JORNADAS DOS HEROIS DO FILME ‘CLUBE DA LUTA’ 

 

EIXO TEMÁTICO 7 - LEITURA: IMAGEM E IMAGINÁRIO 
 

Clare Laurelin Nunes Neumann
1
 

 

1 INTRODUÇÃO 

O autor Joseph Campbell formulou a estrutura narrativa que é conhecida como 

a jornada do herói em seu livro “O Herói de Mil Faces” (1995). Esta Jornada do Herói 

pode ser detectada em praticamente todas as obras de escrita narrativa ocidental, pois a 

estrutura consegue ser universal o suficiente para estar presente em diversas obras que 

contêm narrativas.  

Christopher Vogler, por sua vez, escreveu o livro “A Jornada do Escritor” 

(2015), que é um guia mais voltado aos roteiristas que queiram criar histórias e roteiros de 

modo mais prático e organizado de acordo com a estrutura mítica que Campbell descobriu. 

Embora o livro seja praticamente um guia, o método apresentado nele é fortemente 

baseado no método proposto por Campbell. 

Além destes dois autores também serão usadas na revisão bibliográfica obras 

dos autores André Parente (2000) e Nathan Nascimento Cirino (2010), que realizaram 

estudos mais próximos da análise de narrativa cinematográfica. Como o objeto de estudo 

deste trabalho é um filme, a narrativa contida dele também tem uma Jornada do Herói 

passível de análise de acordo com os métodos de Campbell e Vogler.  

Os objetivos deste trabalho são comparar dos dois métodos ao se analisar a 

Jornada do Herói na narrativa do filme estadunidense “Clube da Luta”, de 1999; e 

demonstrar se é possível realizar a Jornada do Herói de um modo diferenciado, com duas 

jornadas na mesma narrativa. Pois ao se examinar a narrativa do filme notou-se um padrão 

que fica claro ao longo do filme: assim como o próprio herói da história tem uma 

personalidade dividida em duas, a jornada em si também se fragmenta em duas, uma para 

cada faceta do herói. Talvez intencionalmente, o roteirista do filme quis mostrar na 

narrativa do filme esta dualidade presente na mente do protagonista, dualidade que formou 

também duas jornadas separadas. 

O objeto teórico deste trabalho procura, deste modo, demonstrar como as teorias 

de Vogler e Campbell acerca narrativas e arquétipos psicológicos que podem ocorrer em 

histórias ficcionais podem ser adaptadas para a análise da narrativa do filme Clube da Luta. 
                                                
1
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Além disso, ele também irá procurar demonstrar como o imaginário presente no filme 

contribui para a narrativa do mesmo. 

  

2 DESENVOLVIMENTO  

2.1 A JORNADA DO HERÓI 

De acordo com o livro de Campbell, a Jornada do Herói consiste em três etapas 

básicas: A partida, a iniciação e o retorno. Segundo Campbell, a partida mostra o mundo 

comum no qual o herói vive até ele receber o Chamado à Aventura, que marca o início da sua 

trajetória como herói. De acordo com o autor, “Um erro — aparentemente um mero acaso — 

revela um mundo insuspeito, e o indivíduo entra numa relação com forças que não são 

plenamente compreendidas.” (CAMPBELL, 1995, p. 60). Ele então recusa o chamado por 

querer continuar no Mundo Comum, mas após o chamado ele enxerga como a sua vida era 

antes do mesmo. O autor diz: 

  

Aprisionado pelo tédio, pelo trabalho duro ou pela "cultura", o sujeito perde 

o poder da ação afirmativa dotada de significado e se transforma numa 

vítima a ser salva. Seu mundo florescente torna-se um deserto cheio de 

pedras e sua vida dá uma impressão de falta de sentido (CAMPBELL, 1995, 

p. 66-67).  

 

O herói fica assim até se encontrar com o Auxílio Sobrenatural, que é fornecido 

por uma figura protetora que incentiva o herói a continuar na aventura. Este auxílio 

sobrenatural pode aparecer de diferentes modos, mas geralmente é algum objeto que facilita a 

trajetória do herói ao protege-lo. Com este auxílio em mãos o herói continua a aventura até 

precisar fazer a Passagem Pelo Primeiro Limiar, que é quando ele é testado pela primeira vez 

quanto à sua seriedade em alcançar o objetivo. Este teste pode vir de várias formas, como uma 

luta, um conflito interno, um sonho, o aparecimento de outro personagem que o desestabiliza, 

etc. Neste Primeiro Limiar o herói evolui um pouco e aprende a alguma lição importante 

sobre si mesmo para continuar a sua aventura e poder entrar no próximo estágio da aventura: 

o Ventre da Baleia. Neste estágio o herói passa por uma experiência transformadora em um 

lugar desconhecido e longe de qualquer ajuda. Após esta experiência que ele sai de lá 

‘renascido’, com uma visão renovada sobre a sua aventura e a importância que ele tem na 

mesma. 

A Iniciação começa com o Caminho de Provas, no qual o herói passa por um 

caminho que conta com uma série de testes e provações que servem para provar se o herói é 

digno e capaz de deixar o ego de lado para vencer os obstáculos.  Depois que ele vence as 
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provas, o próximo passo da jornada é o Encontro com a Deusa. Neste estágio o herói encontra 

uma personagem geralmente do sexo oposto que serve para representar as seduções que o 

mundo oferece. Esta figura pode também, no entanto, aparecer com características negativas 

para o herói quando assume uma figura de mãe, pois por vezes a figura materna não é 

totalmente benéfica. A utilidade da figura feminina na jornada é guiar o herói e fazer com que 

ele se desfaça do que está prendendo-o.  

A figura feminina também aparece na forma da Mulher Como Tentação, em que a 

mulher é uma alegoria que representa o modo como o herói domina sua vida após os testes 

que ele venceu. Estes mesmos testes são símbolos da sua própria consciência que foi 

amplificada desde o início da jornada e preparativos para as dificuldades que ainda virão. 

Quando o herói consegue passar pela Mulher como Tentação, ele percebe que passou pela 

posse da figura feminina e agora é igual ao seu pai. Depois que ele passa por isso, ocorre a 

Sintonia com o Pai, na qual o herói rompe com os valores dados pela figura paterna ao ser 

reconhecido pela mesma e consegue ter uma visão mais clara da sua própria missão. Em 

seguida na jornada há a Apoteose, na qual o herói alcança finalmente o objetivo que esteve 

buscando desde o começo da jornada e ascende a um estado divino. Campbell diz, “[...] esse 

ser divino é um padrão da condição divina que o herói humano atinge quando ultrapassa os 

últimos terrores da ignorância.” (1995, p. 145). Neste momento da jornada o herói já passou 

pelas provações e já se tornou uma versão mais evoluída de si mesmo, uma versão que está 

pronta e merecedora do prêmio último, ou a Benção Última. Este é o último estágio da 

Iniciação, em que o herói recebe a dádiva que esteve procurando e consegue aproveitá-la 

totalmente porque está pronto para isso. Sendo agora uma versão melhor de si mesmo, ele é 

verdadeiramente merecedor do prêmio que procurava. 

Começa então a etapa do Retorno, em que, estando mais evoluído e após ter 

transcendido as suas dificuldades passadas, o herói tem que voltar para compartilhar o seu 

conhecimento ganho durante sua jornada. No entanto, ele pode a princípio não querer voltar, e 

nisso acontece o estágio da Recusa do Retorno. O herói quer manter seu conhecimento apenas 

para si e não quer voltar ao Mundo Comum, pois já tem uma nova visão de mundo e de si 

mesmo. Mas geralmente ele decide voltar mesmo assim e precisa de ajuda para tal. Nisso, ele 

entra no próximo estágio da jornada, que é a Fuga Mágica. Esta fuga acontece quando este 

retorno não agrada o guardião ou deus que guia o herói e o mesmo precisa fugir em uma 

perseguição. Campbell diz que “Essa fuga pode ser complicada por prodígios de obstrução e 

evasão mágicas.” (p. 198). Se por ventura o herói não conseguir realizar a fuga, ele irá 

precisar do próximo estágio que é o Resgate Com Auxílio Externo. Segundo Campbell, “O 
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herói pode ser resgatado de sua aventura sobrenatural por meio da assistência externa. Isto é, 

o mundo tem de ir ao seu encontro e recuperá-lo.” (p. 206). Após este resgate, que pode 

contar com o auxílio de personagens que já apareceram na narrativa anteriormente, o herói 

passa pela Passagem pelo Limiar do Retorno, o próximo estágio da jornada. Mas após ter 

passado pelos limiares anteriores, o herói atravessa facilmente este último limiar de volta ao 

mundo comum e se torna o Senhor de Dois Mundos, o penúltimo estágio da jornada. Neste 

estágio o herói tem a sabedoria para passar entre os dois mundos facilmente, pois seus 

conhecimentos e experiência ganhos após as provas lhe permitem tal liberdade. Sendo uma 

versão renascida de si mesmo, o herói chega então na última etapa da sua jornada e tem a 

Liberdade Para Viver nos dois mundos.  

 

2.2 A JORNADA DO ESCRITOR 

Vogler em seu livro usa um método parecido, mas não idêntico ao de Campbell. 

As etapas do seu método são divididas em Primeiro, Segundo e Terceiro Ato.  

O primeiro ato tem cinco etapas muito similares ao método de Campbell, mas a 

etapa da ‘Ventre da baleia’ não aparece como uma etapa separada. No entanto, a etapa que 

Vogler chama de Provação se assemelha à etapa da Ventre da baleia por ser o momento em 

que o herói sai ‘renascido’ da dita provação, apesar dela se passar no embate final do herói 

contra o antagonista.  

No segundo ato as etapas são similares às da Jornada do Herói, mas a Estrada de 

Provas consegue equivaler com as etapas dos ‘Testes, Aliados e Inimigos’ e da ‘Aproximação 

da Caverna Oculta’, por que são nestes estágios que o herói conhece aliados que o ajudam a 

se preparar para o conflito final contra o antagonista e passa por mais desafios que testam sua 

vontade de continuar na aventura. A etapa da ‘Provação’ equivale às etapas do ‘Encontro com 

a Deusa’, ‘A Mulher Como Tentação’, ‘Sintonia com o Pai’, e ‘Apoteose’ da jornada do 

herói. Pois no estágio da Provação o herói se prova como merecedor do prêmio final e mostra 

que está pronto para esta nova etapa. Ao final ele sai da provação mais iluminado do que 

estava quando começou a aventura. Após a Provação tem o estágio da Recompensa, que 

equivale à etapa da Benção Última. Depois de ter conquistado o prêmio e alcançado a 

iluminação, o herói percebe que ainda precisa voltar tendo uma nova consciência do mundo e 

de si mesmo.  

No terceiro ato a etapa do Caminho de Volta equivale à etapa do Retorno na 

jornada do herói, mas as etapas que acontecem até o Retorno acontecer não aparecem no 

método de Vogler. Ele diz que a maioria dos herois decide retornar, mesmo quando existem 
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dúvidas. Ao retornar o herói pode aplicar o que aprendeu durante sua aventura e contar sobre 

os seus feitos aos que ficaram no Mundo Comum. A próxima etapa, ‘Ressurreição’, equivale 

à etapa do ‘Senhor de Dois Mundos’ pois nas duas o herói passa por mais uma prova e a 

ultrapassa com facilidade. A etapa final é então o ‘Retorno com o Elixir’, que corresponde à 

etapa da ‘Liberdade para Viver’ da jornada.   

 

2.3 A ANÁLISE DA JORNADA 

O objeto de pesquisa deste trabalho é o filme Clube da Luta, que tem uma 

narrativa fílmica moderna por ter, de acordo com Cirino (2010, p. 4), uma linguagem 

característica do meio cinematográfico e uma história mais complexa do que outras narrativas 

desse tipo. O fato de a história presente na narrativa conseguir mudar sozinha o modo como o 

filme é classificado vai de encontro ao que Parente (2000) expôs em seu estudo: 

 

Para os “semânticos” da prosa, a narrativa é o conteúdo narrativo, a história 

real ou fictícia que é objeto de uma sequência narrante em enunciados 

atualizados. Para se tornar uma narrativa, um acontecimento deve ser 

contado na forma ao menos de dois enunciados (proposições) temporalmente 

ordenados. (PARENTE, 2000, p. 32) 

 

Deste modo, os trabalhos dos dois autores conseguem dialogar ao expor o 

destaque dado ao conteúdo existente dentro da história ao invés de dar mais importância às 

características técnicas do filme em questão. E embora detalhes técnicos como iluminação, 

áudio e fotografia tenham sua relevância no filme analisado aqui, eles não chegam a 

ultrapassar o valor da história fictícia que é contada nele.  

No entanto, o aspecto visual e as imagens contidas também têm sua importância 

na trama. Isso pode ser visto nas diferenças físicas dos dois protagonistas, que representam 

simultaneamente os medos e ansiedades do homem moderno comum quanto aos desejos e 

fantasias sobre ideais inalcançáveis (que são reproduzidos principalmente pela mídia).  

Considerando isso, será feita a seguir uma análise das etapas da jornada existentes 

no filme Clube da Luta, cujo herói tem uma jornada delimitada de acordo com o método de 

Campbell, mas apenas até a metade. Na primeira metade se apresenta um personagem 

principal que não está satisfeito com a sua vida nos aspectos profissional e pessoal, mas que 

não tem nenhuma perspectiva de mudar este estado. No entanto, ele encontra alguma paz 

quando frequenta grupos de apoio.  Mas a partir da segunda metade do filme a história se 

torna algo drasticamente diferente da primeira. E é uma mudança tão radical que foi notado 

que existem duas jornadas do herói diferentes no filme. 
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O Chamado à Aventura 1 ocorre quando o narrador, que até o momento não tem 

nome na narrativa, começa tratar a insônia que o acomete desde o começo do filme. Para 

aliviar isso ele começa a frequentar grupos de apoio, que servem como o gatilho para o 

começo da aventura.  

No Chamado à Aventura 2, que acontece um pouco antes da segunda metade do 

filme, o narrador conhece o personagem Tyler Durden e imediatamente depois descobre que 

seu apartamento explodiu enquanto viajava. Este encontro inicial serve como chamado à 

aventura pois o encontro e a explosão também marcam o início de outra aventura. 

É interessante notar que o personagem Tyler Durden é uma representação de todas 

as características físicas e sociais que o narrador gostaria de ter, mas não tem, ao ser 

considerado como mais bonito e mais livre para realizar seus desejos. Tyler é praticamente 

uma forma tangível idealizada de alguém que não sofre dos anseios e ansiedades que o 

narrador sofre. Alguém que no imaginário coletivo é visto como ‘perfeito’, apesar de na 

realidade não ser este o caso.  

A Recusa do Chamado 1 acontece quando, depois que o narrador descobre que 

seu apartamento explodiu, decide agir de modo anormal e liga para Tyler Durden. Explica a 

situação ao novo amigo, mas recusa quando Tyler o convida para ir morar na sua casa por 

alguns dias.  

A Recusa do Chamado 2 se passa depois da primeira metade do filme, quando o 

narrador percebe a verdade sobre o que há realmente entre ele e Tyler e decide impedir os 

planos do outro para o futuro do Clube da Luta. Fazendo isso, ele tenta de qualquer jeito 

continuar no seu novo Mundo Comum, impedindo a evolução do clube. 

O Auxílio Sobrenatural 1 aparece na primeira metade do filme na forma do 

personagem Bob. Aparentemente inocente, ele ajuda o herói em momentos-chave do filme e 

consegue agir como catalisador para fazer o herói seguir a jornada duas vezes durante o filme. 

Apesar do personagem em si não ter uma natureza dita como sobrenatural, a sua presença e a 

sua morte auxiliam o herói e o incentivam a continuar na sua jornada durante o filme.  

O Auxílio Sobrenatural 2 é o próprio Tyler Durden, pois a revelação na metade do 

filme é que Tyler é uma personificação imaginária do id do narrador. Tyler insistia para que o 

narrador (que no meio do filme assumiu o nome de Jack) continuasse na aventura para que 

assim ele pudesse continuar existindo. É por isso que Tyler que motiva Jack a entender o que 

ocorre entre os dois.  

A Passagem pelo Primeiro Limiar 1 é quando o herói do filme passa por muitos 

limiares durante a narrativa, mas a mais significativa da primeira metade é a primeira briga 
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que Jack tem com Tyler. Esta primeira briga age em conjunto com o momento do filme em 

que, pouco tempo depois de ter se mudado para a casa de Tyler, Jack recebe uma cicatriz na 

mão provinda de um doloroso processo. Esta é a marca que sinaliza o momento em que não 

há mais como voltar para o Mundo Comum. 

A Passagem pelo Primeiro Limiar 2 acontece depois que Jack descobre os planos 

de Tyler para o Clube da Luta e pede a Tyler que pare, em uma tentativa para voltar ao 

Mundo Comum. Com isso em mente, Tyler desaparece, forçando Jack a continuar a aventura 

e lidar com as consequências. Jack persegue Tyler pelo país inteiro em busca de respostas, 

sem ter consciência que a personalidade Tyler ainda agia criando novos clubes da luta 

enquanto Jack achava que estava dormindo.   

A Ventre da Baleia 1 ocorre de um modo um tanto literal. A primeira vez que o 

herói passa por este estágio é quando ele passa a morar com Tyler e passa por provações até 

reconhecer que não há mais volta para o Mundo Comum. Ele passa por muitas transformações 

e começa a ser ativamente chamado de Jack, simbolizando o seu renascimento. 

A Ventre da Baleia 2 acontece no final do filme, quando Jack compreende como 

aniquilar a porção da sua psique que está dissociada e aparentemente ‘se mata’ para impedir 

Tyler definitivamente. Depois deste momento sua psique está aparentemente recuperada 

(embora incompleta) e o herói pode voltar à vida normal estando totalmente transformado. 

 

3 CONCLUSÃO 

Foi demonstrado aqui como a história contada no filme consegue fazer dele uma 

narrativa moderna em comparação com obras similares produzidas antes do século XX. As 

duas obras também concordam ao mostrar que, de acordo com certas óticas, a história que 

move a narrativa tem mais importância que as suas características fílmicas mais técnicas, 

como luz, som e ângulos de câmera. O filme ajuda a quebrar pensamentos idealizados de 

perfeição ao mostrar o quanto a sociedade está fragilizada e dependente de noções de 

perfeição que fazem parte do imaginário coletivo, mas não são realisticamente alcançáveis. A 

mente do protagonista precisou criar a imagem de um alter-ego dele mesmo para que ele 

pudesse ingressar em uma nova aventura e ter um vislumbre de como é ter a perspectiva de 

realizar algo maior para poder escolher não terminar a jornada. Foi este alter-ego, essa parte 

oculta da sua própria mente que mostrou a possibilidade, mas sua mente consciente que 

decidiu não continuar. 

Sendo um filme sobre uma psique fraturada, faz sentido que a jornada deste herói 

termine na metade dos passos da jornada do herói tradicional. Pois o herói no filme, apesar de 
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ter passado por limiares e aprendido mais sobre si mesmo, não chegou ao estágio da Iniciação 

por não ter vontade de continuar a jornada. De certo modo, ele não sobreviveu ao Ventre da 

Baleia intacto, e a parte que sobreviveu voltou para o Mundo Comum estando tão incompleto 

quanto estava no início. Foi então provado que é possível existir duas Jornadas do Herói na 

mesma narrativa. 
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IDENTIDADES E IDENTIFICAÇÕES: LEITURA DO SUJEITO COM SÍNDROME 

DE DOWN NO FILME “COLEGAS” 

 

EIXO TEMÁTICO 7 - LEITURA: IMAGEM E IMAGINÁRIO 
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1 INTRODUÇÃO 

O estudo proposto neste artigo busca compreender como o sujeito com síndrome 

de Down é construído no filme “Colegas”, lançado em 2013. Para tanto, será analisado um 

trecho da trama, com vistas a observar os processos identitários e o papel que desempenham 

na produção social de sentidos. Este artigo é resultado do trabalho apresentado na disciplina 

Estudos Avançados em Mídia e Cultura II, do Mestrado em Comunicação da Universidade 

Federal de Goiás (UFG). 

O cinema, como estética e como veículo de comunicação, contribui para a 

construção das subjetividades que compõem o imaginário social. Logo, pensar a inclusão 

social nos remete ao campo do simbólico, que pode encontrar no cinema um meio de grande 

relevância para auxiliar na concepção desses elementos que integram o tecido social e 

regulam as interações. 

Como metodologia, utiliza-se a análise fílmica, com base em Vanoye e Goliot-

Lété (2006), que propõe a desconstrução e a posterior reconstrução das sequências e, também, 

a análise do discurso, defendida por Gregolin (2007, p. 11), que visa “compreender os 

movimentos discursivos de produção de identidades”. Em conjunto, esses métodos resultam 

no híbrido denominado de análise do discurso fílmico. O resultado deste estudo busca 

demonstrar que os sujeitos com síndrome de Down possuem suas próprias identidades e que 

estão inseridos em um momento sócio-histórico que tem como premissa a inclusão social. 

 

2 CINEMA E INCLUSÃO SOCIAL 

O cinema frequentemente aborda temas e discussões muito atuais e pelo alcance 

que dispõe pode ser utilizado como estratégia voltada ao enraizamento ou à desmistificação 

de preconceitos, estigmas e estereótipos. Abordar o cinema sob essa perspectiva não significa 

colocar na ficção a obrigatoriedade de construção do real, que ele de fato não tem. No entanto, 
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como afirma Metz (2014, p. 22) “no cinema, a impressão de realidade é também a realidade 

da impressão, a presença real do movimento”. 

Sob esse ponto de vista e tendo a inclusão social como premissa, uma 

característica fundamental do cinema é o efeito que o universo diegético
3
 da produção fílmica 

causa no universo real do espectador, pois como afirma Morin (1997, p. 169) “[...] as 

participações imaginárias e as participações na vida real, longe de se excluírem, se 

compatibilizam”. Em outras palavras, ainda que o filme não pretenda representar a realidade, 

o movimento das suas imagens confere a ele uma aproximação com o imaginário social. 

Assim, o cinema, quando se propõe ao rompimento das barreiras que 

estigmatizam os sujeitos sociais, caracteriza-se como um produto cultural que apresenta uma 

relevante contribuição social, pois, em geral, ainda que um filme não traga grandes 

revoluções, sua narrativa influencia a sociedade. O filme é uma oportunidade de incentivar 

pessoas a questionar e a repensar valores e outras convenções, a construir relações sociais 

mais conscientes. Desse modo, contribui para a formação de sujeitos cientes das suas 

responsabilidades como cidadãos membros de uma sociedade economicamente desigual. 

O cinema pode ser visto como uma ponte que conecta pessoas de mundos tão 

separados e tão próximos ao mesmo tempo, assim como o ponto inicial para uma interação 

maior por meio do reconhecimento e da desmistificação do “outro”. Neste estudo, dois 

espaços do cinema foram considerados: o primeiro é “[...] o fora de campo ‘anticlássico’, 

heterogêneo ao campo, pode ser definido como o espaço de produção (no sentido amplo da 

palavra)” (AUMONT et al., 2014, p. 26) e o segundo é o campo, ou seja, o filme. Já o 

terceiro, o espaço da recepção, não será analisado. 

Ao se pesquisar o espaço de produção, busca-se analisar a concepção de 

“Colegas” a partir do momento sócio-histórico em que o filme foi concebido, que tem como 

premissa a inclusão social, presente nos discursos governamentais, legislativos, das 

instituições que atuam em prol da causa desses sujeitos, entre outros. Como mencionado, a 

diegese do filme não é a mesma do contexto histórico, mas a busca pela realidade não é o que 

se almeja com essa investigação e sim a influência que o fora de campo exerce na concepção 

da trama, que não foi criada em outro momento porque não cabia no âmbito de realidades 

sociais anteriores, que escondiam as pessoas com síndrome de Down do convívio social. 
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[...] a perspectiva desconstrutiva coloca certos conceitos-chave “sob rasura”. 

O sinal de “rasura” (X) indica que eles não servem mais – não são mais 

“bons para pensar” – em sua forma original, não reconstruída. [...] A 

identidade é um desses conceitos que operam “sob rasura”, no intervalo entre 

a inversão e a emergência: uma ideia que pode não ser pensada da forma 

antiga, mas sem a qual certas questões-chave não podem ser sequer pensadas 

(HALL, 2007, p. 104). 

 

O pensamento de Hall (2007) coaduna com o momento histórico vivenciado pelos 

sujeitos com síndrome de Down na atualidade. Os “mongoloides”, como eram denominados 

até a década de 1960, são um conceito identitário sob rasura. Se as identidades fossem 

compreendidas como estanques, os processos de evolução da humanidade ficariam reféns 

desses engessamentos. As pessoas com Down seguiriam sendo escondidas e suprimidas das 

interações sociais. 

É notável considerar, como defende o estudioso, que as identidades devem ser 

utilizadas não em um sentido rígido e vinculado de modo determinante às raízes históricas, 

mas como um processo de identificação, em constante construção. Para Hall (2007, p. 130) 

“[...] identidade é um tema de considerável importância política, que só poderá avançar 

quando tanto a necessidade quanto a ‘impossibilidade’ da identidade, bem como a suturação 

do psíquico e do discursivo em sua constituição, forem inequivocamente reconhecidos”. 

 

3 ANÁLISE DO DISCURSO FÍLMICO DE “COLEGAS” 

Com base na análise fílmica proposta por Vanoye e Goliot-Lété (2006), foi 

desconstruído um trecho de “Colegas” que se inicia em 11 minutos e 03 segundos e vai até 13 

minutos e 52 segundos. Reconstruir essa sequência e buscar nesse processo as estratégias para 

a construção de identidades e identificações é o que almeja este estudo. Na reconstrução, 

agrega-se também a esse método a análise do discurso, que, como afirma Gregolin (2007, p. 

11), visa “compreender os movimentos discursivos de produção de identidades”. 

Três jovens com síndrome de Down (Aninha, Márcio e Stalone), em um 

Karmann-Guia vermelho, decidem viajar em busca de seus sonhos. Ao avistarem o circo, 

Aninha e Márcio pedem para Stalone parar o carro e esboçam palavras de encantamento e 

prontamente decidem entrar no circo. Nesse momento, o universo diegético do filme 

entrelaçasse com o da arte circense, que é milenar e, com o passar do tempo, foi tomando o 

formato que conhecemos na contemporaneidade. A riqueza de possibilidades inerentes a essa 

arte, desde as formas mais simples até as mais complexas, individuais ou em grupo, propicia a 

constituição de um imaginário de perigo, criatividade, magia e encantamento. 
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O circo, em essência, é um local onde os sonhos ganham asas e o impossível 

torna-se real aos olhos do público que prestigia o espetáculo. Somado a isso, é permitido a 

todos sonhar, sem distinção entre raças, gêneros e condições físicas ou intelectuais. Sonhos 

resumem o que Aninha, Márcio e Stalone almejam realizar e o circo, como uma fábrica de 

sonhos, é o ambiente ideal para que a fantasia dê espaço ao vivenciado pelos personagens na 

diegese de “Colegas”. Ao descerem do carro, Aninha e Márcio parecem hipnotizados com a 

descoberta e saem correndo para entrar no circo, deixando Stalone para trás. Esse último, por 

sua vez, não consegue transpor a cerca que o separa do ambiente circense e demonstra grande 

chateação com a atitude dos colegas em não o ajudar. 

A decepção de Stalone rapidamente foi suprimida ao ouvir o latido de um 

cachorro, tradicionalmente conhecido, pelo senso comum, como o melhor amigo do homem e, 

coadunando com essa visão, ajudou o jovem a entrar no circo, indicando a ele outro caminho 

e guiando-o até o local onde já se encontrava Aninha e Márcio. Ao adentrar no circo, Stalone 

também ficou claramente encantado com a grandiosidade e magia do ambiente. A reação dos 

jovens demonstra que, para eles, que viviam em um instituto para pessoas com síndrome de 

Down, o circo era uma novidade com a qual apenas haviam se deparado em teoria, mas não 

tinham uma dimensão prática do que esse ambiente representava na realidade. 

As descobertas e os desafios tomam conta dos protagonistas, pois a viagem em 

busca de sonhos já era um sonho desde o seu trajeto. Eles saíram de um ambiente controlado, 

no qual viviam fechados, e conquistaram uma dimensão de liberdade inédita. A grandiosidade 

do circo, com a imensidão do sentimento de liberdade que eles estavam experimentando, mais 

uma vez, demonstra o simbolismo da grande lona, que compõe o ambiente circense, com a 

aventura que essa fuga representava na libertação de cada um deles. 

Stalone encontra uma caixa repleta de fantasias circenses e chama seus amigos 

para que cada um pudesse escolher as roupas e os acessórios com os quais mais se 

identificavam. Márcio optou por uma capa e um capacete, que faz uma analogia com a 

possibilidade de voar, de desafiar os limites em alta velocidade, de se desprender do chão. 

Aninha, mais romântica, opta pela fantasia de princesa, que também coaduna com o sonho de 

se casar, de encontrar o príncipe encantado. Já Stalone, com o seu papel de liderança e de 

condutor dos colegas, escolhe a fantasia de gênio da lâmpada, já que além de almejar 

conhecer o mar, também tinha a missão de levar Aninha e Márcio para concretizar os sonhos 

deles. 

Ao se vestirem, a magia das fantasias e do ambiente circense de fato passou a ser 

vivenciada pelos três jovens (cada um à sua maneira) com as suas identificações, como sugere 
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Hall (2007, p. 130), já que a “suturação do psíquico e do discursivo” são parte indissociada 

desse processo. As brincadeiras entre eles começam: Stalone se rende à princesa Aninha, que 

incorporou esse papel com grande naturalidade. Márcio corre em volta do picadeiro com os 

braços abertos como se estivesse voando. Stalone está se sentido ainda mais líder e reúne os 

colegas para decidirem a ordem de concretização dos sonhos de cada um. 

Primeiramente, a disputa se estabelece entre Stalone e Márcio. O primeiro 

solicitou ao segundo que escolhesse um número e na brincadeira de contagem entre eles, 

propositalmente, Stalone se colocou como o primeiro a seguir em busca do seu sonho de 

conhecer o mar. Posteriormente, foi a vez de Aninha entrar na mesma brincadeira e concorrer 

à segunda posição com Márcio. Seguindo os passos de Stalone, Aninha também obteve 

vantagem sobre Márcio, que se apresenta como o mais inocente dos três. De todo modo, o trio 

estava feliz, pois alcançar o que cada um almejava era apenas uma questão de tempo e de 

parceria. 

Após definirem como procederiam, no dia seguinte, com a viagem em busca dos 

sonhos, Stalone propõe selar a parceria com o grito de guerra “um por todos e todos por um”. 

Nesse momento, o cachorro que o ajudou, no início da sequência selecionada, latiu, 

lembrando que ele também passou a incorporar o time de colegas. Na sequência, os quatro 

deitaram-se na lona do circo, próximo ao picadeiro, e dormiram, já que no dia seguinte, e, 

também, nos próximos, a viagem seria longa. 

A trilha sonora que inicia a sequência em análise é a música “Quando acabar o 

maluco sou eu”, do Raul Seixas. Esse fundo musical está presente quando os três personagens 

passaram em alta velocidade em frente ao circo e, ao o avistarem, retornaram de ré e pararam 

em frente ao local. Posteriormente, ao descerem do carro, a trilha passou a ser uma música 

instrumental que demonstra suspense, até o momento em que eles entraram no circo. Nesse 

momento, ainda com fundo instrumental, há uma transição da trilha, que envolve a trama em 

um espírito de magia, ao passo que eles estão descobrindo um mundo que ainda não 

conheciam. 

Com as cenas em plano aberto, observou-se a dimensão da aventura que os três 

jovens estavam vivenciando e as descobertas que essa visão inédita e grandiosa do mundo 

lhes proporcionaria, com a transição para o plano médio, em geral, notou-se a dimensão de 

conjunto que, apesar de algumas divergências entre eles, a parceria prevalecia em busca da 

realização dos sonhos. Já o plano fechado possibilitou identificar subjetividades, 

particularidades que os constitui enquanto sujeitos, em constante interação uns com os outros. 
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4 CONSIDERAÇÕES 

Ainda que se tenha muito a conquistar em relação à inclusão social e, por isso, a 

importância de um estudo como este, as pessoas com deficiência, de um modo geral, e as com 

Down, em especial, eram relegadas ao anonimato, por meio de um tecido simbólico que 

separava os “normais” e os “anormais”. No entanto, na contemporaneidade, esses sujeitos 

passaram a participar das relações sociais, ainda que se tenha consciência que a mudança 

cultural é um processo de longo prazo e que a efetiva inclusão social ainda é incipiente. 

A partir dessa análise, observou-se que os sentidos manifestos em “Colegas” 

extrapolam o universo diegético da trama e que as identidades, como defende Hall (2007), 

não são rígidas, ao contrário, modificam-se, transformam-se, evoluem com o passar do tempo. 

O trecho analisado possibilitou compreender que cada pessoa com síndrome de Down tem a 

sua própria identidade e, que, portanto, não se pode designá-las como se fossem todas iguais. 

“Colegas” resulta da fluidez dos processos identitários e, possivelmente, não teria 

espaço no cinema sem uma mudança nas identificações sociais em relação ao tema. Assim, o 

filme contribui com a ruptura do imaginário social, ao apresentar a inclusão das pessoas com 

síndrome de Down como algo possível. Ser incluído pressupõe viver como qualquer outro 

sujeito social e é essa a mensagem que o filme busca transmitir. 
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1 INTRODUÇÃO 

O imaginário pode ser definido como um museu de imagens mentais (DURAND, 

1989). Ou seja, imagens simbólicas que constroem especificações da sociedade, modelando 

papéis sociais de acordo com idade, gênero e classe, por exemplo. Portanto, aquilo que é 

significativo para os seres humanos é armazenado no imaginário, seja por meio de histórias, 

memórias, imagens, entre outros.  

Dessa forma, as culturas nacionais são compostas de símbolos e representações, 

isto é, maneiras de se construir sentidos, a fim de gerar identificação, identidade e senso de 

pertencimento. Dentro dessa questão, Hall (2006), coloca alguns pontos na construção do 

pertencer à determinada nação. Um destes elementos é a criação de narrativas históricas e de 

literatura nacional, as quais fornecem cenários, imagens, símbolos, rituais e eventos 

históricos. Tais tópicos dão sentido à nação e seus cidadãos. Outro exemplo da criação de 

sentido e pertencimento é o mito fundacional, a história que localiza a origem daquele país e 

do povo, em um tempo passado “mítico”. 

Por isso, investigar a produção de sentidos e identificar os mitos presentes em 

determinados momentos e sujeitos é importante para entender aspectos significativos de uma 

dada sociedade. Ao vislumbrar o imaginário em textos, ou obras em geral, é possível 

relacionar com o contexto vivido e entender de forma mais profunda as maneiras que os 

grupos sociais se manifestam e produzem sentidos em diferentes plataformas em conjunturas 

específicas.  

Assim, o presente trabalho tem como objetivo perceber aspectos do imaginário em 

redes sociais digitais no contexto político atual. Especificamente,  fazer essa identificação em 

publicações do dia 14 de março e entender de que maneira os simpatizante à vereadora a 

colocam em seus perfis. 

 

2 O IMAGINÁRIO 

Visto isso, para Durand (1989), tais mitos e símbolos fazem parte da base 

antropológica, em que a significação histórica é construída. Para o autor, os pensamentos dos 

sujeitos são uma re-presentação, passadas por articulações simbólicas e o imaginário é o 
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ponto de junção para tais projeções realizadas, que ao se reunirem constituem o imaginário, 

tornando-se símbolos. A partir dessas representações, as imagens aparecem como uma 

convenção social para serem consideradas simbólicas. 

O imaginário, portanto, é o sistema organizador de tais imagens, verbais ou não 

verbais e da relação entre elas. Porém, para haver o nascimento de tais representações, antes 

há o trajeto antropológico, ou seja, uma relação constante que necessita existir entre o sistema 

biológico, psíquico e social do ser humano, uma vez que a interação é desenvolvida pela 

interação do indivíduo com o meio cósmico e social. O trajeto antropológico percorre, 

portanto, o nível mental, social e natural e ao final de tal caminho, as imagens tornam-se 

simbólicas. 

Dentro do trajeto antropológico, a parte biológica se diz respeito aos reflexos 

dominantes (verticalidade, deglutição e cópula), os quais estruturam de forma inicial os 

símbolos no imaginário. Tais reflexos, são materializados no imaginário pelos arquétipos 

postulados por Jung, sendo definidos como imagens universais provenientes do inconsciente 

coletivo da humanidade. O arquétipo de herói é um exemplo de imagem universal relacionada 

à cultura.  

A partir dos aspectos é que as imagens são consteladas as imagens nos regimes 

diurno ou noturno, os quais possuem características diferentes entre si. No caso específico do 

arquétipo de herói, o regime mais dominante é o diurno.   Esses regimes derivam-se de três 

schémas matriciais, o separar (heroico), o incluir (místico) e o dramatizar (sintético) e assim 

há a separação entre dois regimes. Sendo que, a base dos regimes está nas dominantes 

digestivas, sexuais e ascensionais.  

Para Durand (1989), o regime diurno tem as características de ascensão (reflexo 

postural), remetendo ao vertical, subida, luz, sol, separação, combate, luta, pássaro, anjo, 

ouro, fogo, contrastes, entre outros. O regime diurno, como estrutura heroica, remete a estar 

em constante combate com o vencimento da morte e o tempo.   

“No universo mítico místico (regime noturno), a ação primordial é confundir, 

sugerida pela dominante de descida digestiva, trazendo imagens de intimidade, calor, 

alimento, substância etc” (BARROS, 2009, p. 187). Portanto, se contrapõe em alguns 

aspectos com o regime diurno. Além disso, o regime noturno também se insere no mítico 

dramático:  

[...] a ação predominante é reunir, que se coaduna com a dominante 

copulativa e suas constantes rítmicas. Vêm daí imagens como a do porvir, a 

da roda, a da androginia, a do deus plural, que são capazes de harmonizar 

contradições através do tempo (BARROS, 2009, p. 187). 
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As imagens simbólicas, portanto, serão colocadas à mostra sob esses vieses. Pode-

se então perceber em discursos simbólicos os aspectos descritos acima e com isso entender o 

núcleo mítico daquele que o produz. Tais símbolos podem se materializar no discurso através 

dos itens lexicais, uma vez que o signo da língua abre um caminho para a significação 

imaginária advinda do imaginário (DOURADO, 2017). Visto isso, textos podem carregar 

diversos aspectos complexos e imagéticos ao serem desvelados. Para realizar tais tipos de 

análise, a mitocrítica se torna um caminho, uma vez que seu objetivo é identificar o mito ou 

os mitos dominantes em determinada fala.  

Há outras perspectivas acerca do imaginário além de Gilbert Durand. Tais estudos 

se situam em diferentes campos, como a psicanálise, a antropologia,a religião, entre outros: 

 

[...] o conjunto das atitudes imaginativas que resultam na produção e 

reprodução de símbolos, imagens, mitos e arquétipos pelo ser humano 

(Durand), como o patrimônio de um grupo (Maffesoli) ou mesmo ao darem 

novas denominações, como mundus imaginalis (Corbin), para o 

diferenciarem da acepção consagrada no senso comum (ANAZ, 2014, p. 2). 

 

Porém, na presente análise o imaginário de Durand foi o mais considerado. Sendo 

que para ele, a angústia existencial humana de lidar com a morte e o tempo faz com que os 

indivíduos transformem essas questões em formatos simbólicos. Ou seja, criam com isso uma 

fuga ou colocam o seu medo como algo reconfortante através de novos significados 

simbólicos.  

 

Essas atitudes imaginativas resultam na percepção, produção e reprodução 

de símbolos, imagens, mitos e arquétipos pelo ser humano. Esse conjunto de 

elementos simbólicos formaria o “imaginário”, cuja principal função seria 

levar o homem a um equilíbrio biopsicosocial diante da percepção da 

temporalidade e, consequentemente, da finitude (ANAZ, 2014, p. 2). 

 

Portanto, a criação de heróis e mártires internacionais ou nacionais, se dá nesse 

sentido. Como se houvessem pessoas que transcendem o tempo e a morte e sempre estiverem 

em contato com a humanidade, deixando o seu legado.  A religião poderia entrar também 

nessa mesma perspectiva, uma vez que, as figuras são imortais e possuem poderes 

sobrenaturais, como onipresença, onipotência e onisciência, vencendo mais uma vez a questão 

do tempo e morte.  

 No objeto aqui estudado se insere no mesmo âmbito, uma vez que a vereadora 

foi assassinada e devido ao não desfecho completo do caso mesmo depois de um ano, se 
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tornou um “símbolo” da continuidade de luta e resistência pelos militantes de esquerda, os 

quais manifestam isso em protestos e nas mídias sociais digitais.  

 

2.1 IMAGINÁRIO E PRODUÇÃO DE SENTIDOS NA MÍDIA 

Para Mendonça (2013), as formas simbólicas possuem algumas características, 

como: a intenção (querer dizer algo), convenção (interpretação universal), estruturação 

(construção própria estruturada), referenciação (representam algo) e contextualização 

(inserções em ambientes sociológicos e históricos onde são produzidos e recebidos). O 

movimento da esfera simbólica reflete-se no processo de construção de identidade, devido ser 

como referência a muitos contextos nas relações sociais e nas representações fornecidas pelo 

mundo simbólico.  

Visto isso, o imaginário se insere entre as subjetividades e o meio, não podendo 

fugir da afetividade (SANTOS, 2016). Tudo aquilo, portanto, que produzir sentido envolve 

muitos outros aspectos, internos e externos ao ser humano. Esse pensamento pode se remeter 

à Teoria da Totalidade, a qual coloca a todas as coisas como sendo interligadas umas com as 

outras.  

A teoria da totalidade pressupõe que o objeto e o sujeito não podem ser separados, 

assim como o observador não pode ser desligado do observado, isto é, todos se fundem em 

único total. Baseado em estudos da ciência da natureza, mais precisamente física quântica, 

David Bohm é quem afirma essa ideia. Portanto, mesmo que os compostos possuindo 

propriedades diferentes ao serem comparados, ao mesmo tempo eles dependem um do outro e 

são inseparáveis.  De forma geral, todas as coisas estão umas nas outras, ou seja, são 

indivisíveis.  

Assim, Bohm ainda afirma que tudo aquilo inserido na natureza produz alguma 

contribuição para o universo de maneira geral. Relacionando esses pontos com a teoria do 

imaginário, percebe-se que para a constelação de imagens é necessário o trajeto antropológico 

que leva em consideração aspectos do meio social, biológico e psicológico. Atrelando esse 

pensamento com a teoria do big bang, tem-se: “Se o universo é produto de uma grande 

explosão ocorrida num bloco de matéria extremamente denso e quente, então a matéria que 

compõe o universo, no início, formava um único sistema” (OLIVEIRA, 2016, p. 16). Ou seja, 

uma pequena existência pode ter condições de interferir em sistemas maiores e mesmo que 

sejam interferências mínimas, não podem ser ignoradas.   

Tais afirmações se relacionam com aspectos colocados por Thompson (2011) em 

sua obra Mídia e Modernidade. O pensamento do autor coloca as transformações midiáticas 
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modernas como modificadoras da sociedade como um todo. Portanto, não há maneira de 

entender a sociedade moderna, sem antes compreender os novos formatos que a mídia 

adquiriu a partir da era moderna. Assim como não é possível entender a comunicação e seus 

meios desconexo do público e o contexto o qual ele se insere. Thompson (2011) ainda diz que 

a Comunicação foi o grande marco para o início da modernidade. Portanto, a teoria da 

totalidade também se enxerga no sentido de que uma parcela de um sistema pode modificar 

outro e assim sucessivamente. Assim, como novas formas de produzir sentidos também 

podem ter surgido a partir da modernidade: as interações nas redes digitais, por exemplo. 

Outro aspecto que está interligado em um âmbito mais prático é a tecnologia e a 

cultura, as quais ambas se conectam e se modificam. Anteriormente à internet, não havia a 

divulgação de clipes musicais em plataformas, como o Youtube, por exemplo. Com a 

facilidade atual, produções artísticas, musicais e literárias podem ser livremente 

compartilhadas e disseminadas a determinado número de pessoas. Portanto, percebe-se que 

um meio (internet) é capaz de realocar lógicas e produções culturais. Da mesma maneira, as 

redes sociais da internet também proporcionam novos meios para tal produção de sentido, 

inseridos atualmente em ambientes digitais, onde é possível notar aspectos do imaginário, 

assim como nas grande mídias: 

 

[...] o imaginário é conjunto das imagens e relações de imagens produzidas 

pelo homem a partir, de um lado, de formas tanto quanto possível universais 

e invariantes - e que derivam de sua inserção física, comportamental, no 

mundo - e, de outro, de formas geradas em contextos particulares 

historicamente determináveis (COELHO, 1997, p. 212) 

 

É neste princípio que tais disseminações de imagens se constituem nas mídias, 

uma vez que há esse entrelaçamento entre arquétipos e a representação do contexto social 

vivido, através de discursos. Ou seja, a mídia está a todo tempo reproduzindo discursos 

munidos de simbologia, os quais remetem a arquétipos específicos e imagens, os quais estão 

mergulhadas em dado momento vivido. Isso ocorre também nas redes digitais, através dos 

producers, os conteúdos compartilhados e produzidos nos perfis pessoais podem carregar 

bagagem simbólica, arquetipal e do imaginário: “[...] o estudo do imaginário está na base de 

toda política cultural que se pretenda convergente com os desejos e necessidades de grupos 

localizados” (COELHO, 1997, p. 212).  

Dessa forma, grupos pontuais ou temas em específicos podem revelar através de 

suas publicações nas redes miolos de imagens simbólicas que possuem significados coletivos. 

Tais imagens podem ser submetidas aos regimes diurno ou noturno, de caráter heróico, 
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dramático ou místico (COELHO, 1997). Portanto, a partir da identificação de tais imagens em 

textos, vídeos, artes ou fotografias é possível perceber a “orientação ou capital imaginário de 

um indivíduo ou grupo”, bem como “autoconhecimento do universo cultural de indivíduos e 

grupos” (COELHO, 1997, p. 212).  

E é a partir da mitocrítica, como dito anteriormente, que é possível identificar os 

mitos vigentes em determinados discursos. Mito, para Durand (1989), é um discurso no qual 

os símbolos são colocados em palavras e os arquétipos em ideias, no formato de narrativa, 

lenda, doutrina, entre outros.  O mito se mostra, portanto, através da redundância de seus 

mitemas, da repetição de arquétipos: “Um mito é uma metáfora daquilo que repousa por trás 

do  mundo visível” (CAMPBELL, 1991, p. 11).  

Visto isso, a todo momento os seres humanos utilizam dos mitos para racionalizar 

a faculdade do imaginário, externalizar a complexidade de se lidar com o tempo e a morte. 

Dessa forma, tais manifestações podem ser disseminadas de diferentes maneiras. 

Contextualizando com a modernidade, a mídia tornou-se um pouco de produção de sentido e 

formas simbólicas, colocados em telenovelas, documentários, filmes, entre outros (SANTOS, 

2016). Atualmente, as redes digitais podem manifestar tais simbólicos e traços do imaginário 

humano através de publicações em perfis pessoais ou páginas temáticas.  

E é isto que se pretende com esse estudo, identificar aspectos desta produção de 

sentidos e imaginário, no âmbito das redes sociais, mais especificamente para o caso de 

assassinato de Marielle Franco, a qual completou um ano no dia 14 de março. Devido a essa 

data, muitos perfis publicaram textos, fotografias e imagens artísticas relacionadas a isso, com 

mensagens de protesto e indignação. 

 

3 AMOSTRA E METODOLOGIA 

Para realizar a coleta foi utilizada a hashtag “MarielleFranco” e selecionou-se dez 

publicações em ordem de aparecimento na tela de buscas da rede social Instagram. O critério 

de afunilamento usado foi a data das publicações, que deveriam ter sido feitas no dia em que 

se completou um ano do assassinato da deputada em 14 de março de 2019. Portanto, seguia-se 

a ordem, e as que não se encaixavam eram descartadas, até completarem, dez amostras.  

As publicações se dividem entre perfis pessoas, jornalísticos, artísticos, 

organizações não-governamentais e comerciais (lojas). Todas possuem uma espécie de texto, 

acompanhado de imagens artísticas ou fotografias. A partir dessas publicações coletadas, é 

possível perceber o imaginário de seus autores.  
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Esse está sendo o foco da pesquisa, realizar a busca desses materiais e aplicar a 

mitocrítica nessas amostras. Para Durand (1986), a mitocrítica busca identificar em discursos, 

sejam eles escritos, falados ou visuais, o núcleo mítico. Ou seja, a partir de aspectos da 

amostra, como repetições de ideias e referências do imaginário é possível perceber o mito 

inconsciente do autor da obra. Tal análise, possibilita entender não somente o mito pessoal do 

sujeito que reproduz suas ideias, mas também do contexto social, cultural e histórico, como 

sendo características coletivas: “[...] a mitocrítica procura identificar mitos pessoais e suas 

eventuais relações e projeções sobre os mitos coletivos com o objetivo de armarem-se grandes 

redes de constelações simbólicas” (COELHO, 1997, p. 252). 

Anteriormente, a mitocrítica era utilizada, em sua maioria, para análises de obras 

de arte e literárias. Porém, é possível encaixar tal “método” perfeitamente na área da 

comunicação, ao analisar os mais diferentes discursos. Se enxerga, dessa forma, os discursos 

como possuidores de mito, o qual é possível identificar através das redundâncias. Barros 

(2010) traz o exemplo de mitocrítica no espaço jornalístico e dramaturgo (novela). 

A mitocrítica, portanto, foi realizada no intuito de entender os núcleos míticos 

presentes nos discursos. Ou seja, identificar, aspectos simbólicos, imagens diurnas ou 

noturnas e enxergar o mito que ronda o texto analisado: “[...] direcionada para os textos 

literários, onde o miticiano procura estabelecer uma relação entre o texto literário, oral ou 

escrito, e o mito” (ARAÚJO, 2009, p. 11). 

Visto isso, segue-se na próxima seção deste estudo, as análises feitas nas dez 

publicações: 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A publicação, em seu texto e foto repete algumas ideias centrais, como a 

indignação, a vida em si, o egoísmo do ser humano e a continuidade da luta. Em sua maioria, 

aparecem verbos de ação que indicam acontecimento, desejo ou atividade mental. São eles: 

respeitar, matar, pensar, olhar, ignorar, passar, elevar, viver, colher, ganhar, defender, seguir, 

reinventar, fortalecer, lutar, entre outros. Tal ponto é uma característica do regime diurno, que 

remete a continuar lutando pela vida, negando a morte. Assim, ao mesmo tempo que o verbo 

‘viver’ aparece, há o ‘matar’, identifica-se, dessa forma a antítese também presente. Como 

característica de imagem, o desenho de Marielle a represente olhando para cima, dando 

caráter de ascensão.  
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Na imagem abaixo, a composição ocorre a partir de três pilares: o cartaz, a 

fotografia e o texto. No cartaz, Marielle aparece olhando para cima, dando a ideia de ascensão 

novamente, o que se completa por ter sido pendurado em um local alto e próximo e no ângulo 

de um arco-íris: “[...] que é também um símbolo ascensional” (CHEVALIER, 1995, p. 136). 

O arco íris tem vários significados simbólicos, mas é principalmente colocado como o 

caminho entre a terra e o céu, possuindo uma linguagem divina. Ele também remete à 

renovação de eventos felizes e gestação de um novo ciclo e o começo de uma nova vida. No 

texto do cartaz o verbo matar se repete, caracterizado como verbo de ação. Na legenda da 

publicação há também os verbos: lutar, mover e desistir, identificando antítese e ação 

novamente.  
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A próxima publicação traz mais aspectos textuais. Novamente, os verbos viver e 

matar são utilizados (antítese). Além disso, o contexto de ciclo é repetido com o uso das 

palavras: hoje e sempre.  

 

 

Na próxima publicação há uma obra artística de uma fotografia de Marielle 

sorrindo, trazendo muitas cores e formas. O texto coloca verbos como lutar, assassinar, 

atentar, chocar, iniciar, prender, transformar, descobrir, defender e apagar. Além disso, muitas 

palavras que remetem a tempo são utilizadas memória, ano, semana, continuam e dia. A 

legenda também traz a característica de elementos no passado, no presente e no futuro, pois 

descreve o que está acontecendo no momento, que é um ano da morte da vereadora, mas 

também descreve o que Marielle fazia antes de ser morta e um pouco das suas origens, para 

no final concluir que seu exemplo de luta jamais será apagado e que deve ser uma inspiração 

diária.  
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Na próxima fotografia abaixo e na arte seguinte apresentam como característica 

central a presença de flores. De maneira geral, a flor tem como o simbolismo de princípio 

passivo e o caráter de retorno, sendo a floração como retorno ao centro, a unidade e ao estado 

primordial. Esse ponto pode remeter ao aspecto mais claro do motivo às homenagens: o fato 

das pessoas terem morrido (homenagem póstuma). Ainda na lógica de ciclo, Chevalier (1995) 

apresenta a flor como o símbolo que resume o ciclo da vida e sua característica efêmera.   

Outro tópico interessante do simbolismo desse elemento é sua semelhança com o 

arco-íris. Ambos estão relacionados com a mediação entre o céu e a terra, o que se 

assemelham com a própria vida e a morte:  

 

As flores são dispostas de acordo com um esquema ternário: o ramo superior 

corresponde ao céu, o intermediário para o homem e o inferior para a terra; é 

assim que se expressa o ritmo da tríade universal, onde o homem é o 

mediador entre céu e terra (CHEVALIER, p. 505). 

 

De maneira mais literal ainda, no tocante ao contexto: “[...] as flores geralmente 

representam as almas dos mortos” (1995, p. 506). Porém, é interessante perceber aqui o 

aspecto de contraste, pois ao mesmo tempo que a flor representa a morte, ela também pode 

remeter ao ciclo da vida e nos cartazes da homenagem estão os dizeres de “Marielle vive”.  

Portanto, para Chevalier (1995), a flor é uma figura-arquétipo da alma ou centro 

espiritual, o que pode variar de acordo com o tipo e cor da planta. No caso das flores 

amarelas, essa cor tem simbolismo solar, em que o sol também tem como característica 

simbólica o ciclo. 
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Um dos pontos simbólicos principais das duas publicações abaixo é o aspecto do 

tempo, ao longo dos textos são citadas palavras como: ano, dias, hoje, eterna, agora e sempre. 

Assim, há o remonte para a ideia de ciclos. Além disso, ao final da primeira publicação, 

Marielle é comparada com uma semente, que para Chevalier (1995), está relacionada 

simbolicamente com vicissitude e alternância entre a vida e a morte. 
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Na penúltima publicação a ser analisada, a homenagem feita à Marielle faz uma 

alusão ao mar. No dicionário de símbolos de Chevalier (1995), o autor coloca o mar como o 

“Símbolo da dinâmica da vida” (p. 689). O que remete novamente aos ciclos, por remeter 

também a nascimento, renascimento e transformação. De forma mais direta, o mar também 

funciona como a imagem da vida e da morte. Pensando nisso, é possível atrelar a frase: “a 

maré nos banhou de Marielle”, como uma onda de esperança e mudança na sociedade. Outro 

ponto que não passa despercebido na arte abaixo é a predominância da cor azul,  que tem 

como um de seus significados simbólicos a ideia de eternidade. 

 

 

Na última publicação há uma montagem de Marielle com asas de anjo sobre uma 

área periférica do Rio de Janeiro, com o Cristo redentor ao fundo. Portanto, a vereadora seria 
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ela própria um anjo, ou seja, um ser intermediário entre Deus e o mundo. Simbolicamente, 

eles servem à Deus em missões, como mensageiros, condutores ou guardiões.   

 

De uma maneira geral, todas as publicações repetem excessivamente palavras 

relacionadas à morte de Marielle, como: morte, morrer, matar, morta, assassinato, entre 

outras. Para Chevalier (1995), “Como um símbolo a morte é o aspecto perecível e destruidor 

da existência” (p. 731). A morte também evoca para os ritos de passagem, curso cíclico 

natural da vida humana e iniciação de uma nova vida. De forma negativa, a morte é colocada 

como um sentimento angustiante e assustador, sendo esses um dos princípios da lógico da 

mito que fundam o imaginário humano.  

 

5 Considerações Finais 

A partir das reflexões feitas aqui, percebe-se que o mito mais frequente nas 

publicações analisadas  foi o mito do eterno retorno que prevê a repetição de acontecimentos, 

sendo alternada por pólos, ou seja, aquilo que vai, voltará depois. Característica muito 

marcante no quesito de contrastes, tanto nas imagens quanto nos elementos textuais 

utilizados.  

Assim, a marca da redenção da figura de Marielle, com sua volta ao estado de 

glória e a continuidade de sua vida também direcionam para esse aspecto. Além disso, é 

válido ressaltar que apesar da presença de muitos verbos com o sentido diurno, a maioria 

deles aparecem quando se trata da morte em si. Sendo que após isso, sua morte não é vista 

como um momento final e ela se transforma em anjo ou um ser eterno. Por fim, o mito do 
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eterno retorno atrelado as publicações estudadas neste artigo revelam a sede por luta e justiça 

de algo que ainda não está finalizado pelos militantes.  
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A IMAGEM NA PUBLICIDADE COMO TENTATIVA DE RECRIAR O CONTEXTO 

SOCIAL SOBRE OS CORPOS DE MULHERES  

 

EIXO TEMÁTICO 7 – LEITURA: IMAGEM E IMAGINÁRIO 
 

Denise Rodrigues Soares
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Diogo Carvalho Gondim Teles
2
 

Karen Muzany
3
 

 

1 INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa observa a representação de corpos de mulheres plurais na campanha 

publicitária da Natura “Quando meu olhar sobre o meu corpo mudou”, divulgada em fevereiro 

de 2019. A partir de um atlas mnemosyne (DIDI-HUBERMAN, 2013), propomos uma 

interpretação que considera as expressões culturais da sociedade contemporânea e as 

complexidades que atravessam os corpos das mulheres representadas na campanha.  

Existem características intrínsecas à atividade humana, dentre elas a comunicação 

e o consumo. Diversas disciplinas das Ciências Humanas, como Antropologia, Sociologia e 

Comunicação buscam há décadas apreender motivações e modos como essas atividades 

ocorrem na vida cotidiana. Dentro dos processos comunicacionais, é comum que os estudos 

da área tenham se debruçado especialmente sobre o fenômeno das comunicações de massa, 

como uma forma de entender como os processos se dão em larga escala, em que os meios se 

tornam mediadores de relações sociais (MARTÍN-BARBERO, 2008).   

 

2 CULTURA DE CONSUMO  

Quando se pensa na sociedade pós-moderna ou mesmo pós-industrial, chega-se à 

conclusão de que a tida comunicação de massa submeteu os indivíduos a um novo processo 

de interação social, passando a integrar a filosofia da indústria cultural e as próprias regras do 

mercado capitalista, o consumo. Pensar no consumo de bens é refletir sobre diversas 

perspectivas desde a concepção até a concretização do ato. Diante disso, os artefatos 

tecnológicos que surgem no mercado, a partir do momento em que são entendidos pelos 

consumidores, se tornam adotados por estes e remodelados de acordo com sua cultura. 
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Estar em evidência é circunstancial para ter relevância na internet. Jenkins (2009) 

trata do meio da convergência de mídias e defende que, nesses espaços, consumidores podem 

ser atingidos por diversas marcas e embebedados por inúmeras histórias com o intuito de 

transformarem seu círculo de interação e cultura. A publicidade e a propaganda, são 

ferramentas que utilizam técnicas próprias para produzir esses materiais de acordo com as 

estratégias de ação. Algumas pessoas tendem a confundir os termos. “Em português 

publicidade é usado para a venda de produtos ou serviços e propaganda tanto para a 

propagação de ideias como no sentido de publicidade” (SANDMANN, 2012, p.10).  Assim, a 

publicidade utiliza técnicas que propiciam a propagação de produtos, serviços, marcas, ideias 

enfim, uma infinidade de desejos a serem despertados em seus públicos destinados. 

Dentro de um campo social o indivíduo se insere em um quadro de alinhamentos, 

onde escolhe, entre o prol e o contra, e assinala uma marcação para si e que é percebida pelos 

outros. Uma identificação. Assim, consumidores fazem suas próprias seleções pelos valores 

econômicos e simbólicos, além das preferências de cor, padrões e satisfações pessoais, e 

entram em uma questão de integração e desintegração social, conforme vão se aproximando 

ou distanciando as percepções a respeito das marcações feitas por outras pessoas.  

A perspectiva de pensar o consumo encaminha a discussão sobre as demandas do 

mercado, entendendo as necessidades que podem se tornar desejos essenciais para efetivar o 

ciclo.  As necessidades são situações de percepções próprias da condição humana, elas podem 

ser físicas, sociais e individuais. Essas necessidades quando moldadas pelos fatores culturais e 

identitários podem se transformar em desejos, esses que apoiados em algum momento pelo 

poder de compra pode se tornar uma demanda e assim, concluir o ciclo do consumo com a 

efetivação da compra (KOTLER; ARMSTRONG, 2012). 

Dentro desse universo digital, o ponto de partida do consumo se estabelece a 

partir das trocas, quando o consumidor se envolve profundamente em contextos variados e 

por vezes bem distintos. Dentro de uma teoria economicista, poderíamos dizer que o 

consumidor é completamente livre nas suas escolhas, sendo assim, o consumo não lhe é algo 

explicitamente imposto (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2006). Entretanto, a cultura molda os 

modelos de consumo na vida social, fornecendo a identificação que as pessoas necessitam 

para formar suas preferências e atitudes de compra. Isso porque, em cada cultura existem 

particularidades que podem inferir em restrições a determinados tipos de bens de consumo, 

por exemplo. Como consequência, as ações e campanhas são desenvolvidas para que seus 

públicos tenham símbolos estruturantes na hora de exercer a função de consumir. 

 



 

271 

2.2 IMAGEM COMO SÍMBOLO DE INTERAÇÃO COM A SOCIEDADE   

A imagem está presente em diversos contextos da cultura de uma sociedade. 

Pensar em imagens é refletir além dos artefatos postos de maneira explicita ao nosso olhar, 

pois os significados apresentados nela são formados pela própria cultura onde o indivíduo se 

vê inserido. Na campanha “Quando meu olhar sobre o meu corpo mudou”, três mulheres são 

representadas em vídeos curtos de uma média de 30 segundos de reprodução. A primeira 

personagem, Gabriela, é uma mulher branca, gorda, de seios fartos e cabelo preto médio liso. 

O enquadramento do vídeo, em plano detalhe, privilegia os braços largos, as coxas grossas e 

no plano geral médio possibilita ver todo o corpo da personagem deitada na cama.  

A segunda personagem, Xongani, é uma mulher negra, gorda e com cabelos 

pretos em tranças afro. O enquadramento do filme, em plano próximo, evidencia a cor da pele 

e o autocuidado, pois a personagem utiliza o produto da Natura para hidratar o corpo. A 

terceira personagem, Barbarhat, é uma mulher branca, ruiva e com a pele marcada pelo 

vitiligo. O enquadramento do vídeo se divide em plano médio e plano próximo demonstra os 

desenhos formados pela despigmentação da pele, consequência da condição crônica.  

 

3 CONCLUSÃO 

Considerando a apropriação de uma legenda política de existência e emancipação 

de corpos que contrapõem o padrão de beleza construído socialmente, a campanha deve ser 

entendida pelos seus dois vieses, o econômico e o cultural. O corpo, para além de suas 

funções biológicas, é um meio de expressar cultura e, por isso, é continuamente alterado e 

ressignificado por ela (LOURO, 2001). A cultura, portanto, influencia discursos e 

performances dos sujeitos de variadas maneiras. 

As performances engendradas pela heteronormatividade, ou seja, pela cultura 

hegemônica, conforme explica Bordo (1997), estimulam que as mulheres ocupem lugares 

periféricos e minguados. Historicamente, o padrão de beleza da mulher foi alterado pela 

hierarquia de gênero masculino x feminino obedecendo critérios de histeria, agorafobia e 

anorexia. Nas três ocasiões padronizou-se características do privado, da fragilidade, 

vulnerabilidade e da incompetência projetada.  

Para atender as demandas da hegemonia masculina que engendra a cultura das 

relações sociais, reduziu-se a humanidade das performances projetadas para as mulheres. A 

fome feminina, como recorda Bordo (1997) é retratada como algo vergonhoso e ilícito. O 

corpo feminino desejável deve ser longilíneo, magro e, não obstante, acentuar curvas que 

exaltam sua fertilidade. Porém, o corpo da mulher não deve ocupar grandes espaços. 
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Mulheres demasiadamente voluptuosas não são consideradas “dignas”, tampouco as que não 

alisam os cabelos e não reduzem o volume de suas madeixas. 

O processo que institui a “tradicional feminidade” se tornou uma questão de 

interpretação e representação exterior adequada do ser, que só permite alterações quando a 

mulher parte para o campo profissional ou da prática sexual (BORDO, 1997). As noções e 

imposições de performances veiculadas pelo corpo é uma ferramenta de poder para a 

manutenção da hierarquia de gênero e controle das potencialidades e liberdades dos 

indivíduos. Por isso, a campanha “Quando meu olhar sobre o meu corpo mudou” subverte o 

lugar de subalternidade e assume a existência de corpos diversos, fora dos padrões 

heteronormativos e legitima um novo olhar sobre a beleza.  
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IMAGINÁRIOS ACERCA DOS INDÍGENAS EM SERRANÓPOLIS-GO NO 

SÉCULO XIX 

 

EIXO TEMÁTICO 7 – LEITURA: IMAGEM E IMAGINÁRIO  
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O etnólogo Robert Lowie apresentou a seguinte definição: “Cayapó Meridional – 

Uma tribo Jê, relativa à, mas distinta da Cayapó Setentrional (...). Eles ocupavam a área 

compreendendo em Goiás todos os afluentes direitos do rio Paranaíba e a área de cabeceira do 

rio Araguaia” (LOWIE, 1946, p. 519). Essa área representa o divisor de águas marcado pela 

serra do Caiapó, localizada na atual microrregião Sudoeste de Goiás. A região permaneceu 

como Sertão dominado pelos Cayapós até a metade do século XIX. 

Inclui a área que hoje compreende o município de Serranópolis-GO, que só 

abrigou os primeiros fazendeiros depois de 1850. Localizada às margens do rio Verde, 

afluente direito do rio Paranaíba, ficou conhecida como Serra do Cafezal. A escritora Maria 

Eloá de Souza Lima anotou memórias dos primeiros moradores desse período e compôs o 

belíssimo romance histórico Serra do Cafezal em dois volumes. O resultado da obra completa 

é a compilação de um patrimônio de memórias da região de Serranópolis muito rico para a 

compreensão da história do município e de todo o sudoeste goiano. 

As primeiras famílias que vieram formar fazendas na região da serra do cafezal 

depararam com aldeias indígenas que se localizavam nas imediações das grutas dos socavões 

da serra às margens do rio Verde, ambiente permanentemente ocupado por grupos indígenas 

há mais de onze mil anos. “Como seus ancestrais estavam lá sepultados, muitos ainda o estão, 

os abrigos foram utilizados como centros cerimoniais” (BARBOSA [et al.], 2014, p. 161). A 

região tinha um valor simbólico enorme para comunidades indígenas locais, prova disso são 

as pinturas rupestres preservadas, com existência milenar. 

Através da leitura da obra Serra do Cafezal podemos elucidar imagens compostas 

pela autora retratando o imaginário alimentado pelos habitantes daquela serra acerca dos 

indígenas que ali viveram. Imaginário cultivado por pessoas simples e de pouca instrução, em 

sua maioria pobres, oriundas do Triângulo mineiro, oeste da Bahia, Mato Grosso ou dos 

Sertões de Goiás, algumas descendendo diretamente de povos indígenas, mas que tinham seus 

costumes adaptados pela nascente “civilização” local. 
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Maria Eloá explica que as primeiras fazendas formadas na região da serra do 

cafezal foram plantadas dentro do mato, citando a fazenda do seu avô Joaquim Luiz Franco, 

que teve currais e paiol construídos na beira do aparado da serra recorda: “Os índios subiam 

pelos brocotós da serra e vinham roubar milho no paiol do meu avô!” (LIMA, 2014, p.79). A 

serra do cafezal se eleva à margem do rio Verde e a outra margem do rio era habitada pelos 

indígenas, acostumados a percorrer toda a extensão das duas margens sem restrições. Isso 

explicou Maria Floriana, avó de dona Eloá: “Quando eu casei e mudei pra cá, ainda tinha 

índio lá do outro lado do rio Verde. Aquilo lá era um sertão bruto e ainda tinha aldeia deles” 

(Ibidem, p. 106). Resgatando o vocabulário tradicional caipira goiano, Maria Eloá apresenta 

uma fala de sua avó que em seguida reprova pelo racismo declarado, mas não omite porque 

caracteriza uma imagem do que ela busca retratar a partir das lembranças: “Eu nunca gostei 

de bugre, toda a vida tive jiriza do tal bicho” (p. 106). Lita Chastan, em estudo sobre o 

vocabulário do sudoeste goiano registra o termo bugre: “é aplicado a qualquer índio 

selvagem; termo depreciativo que, segundo Albert Bauzat (Dictionaire Etymologique), vem 

do baixo-latim bulgarus, búlgaro e depois por extensão passou a pejorativo; a forma bugre nos 

veio do francês ‘bougre’” (CHASTAN, 1998, p. 34). Bugre remete a herege, por isso foi 

aplicado aos indígenas não-cristianizados no Brasil. “Jiriza” é uma corruptela da palavra 

ojeriza, sinônimo de aversão. 

A constante presença de povos indígenas, antes e durante a chegada dos “novos 

pioneiros”, é reforçada por histórias como a de Joaquim Inocêncio da Costa Lima. Sua neta 

conta que em 1893 o homem procurou uma cabeceira do córrego da Moranga para formar um 

pasto. Quando ia atear fogo para fazê-lo se deparou com uma jovem muda de buriti isolada, 

que foi poupada do fogo por Joaquim. O lugar foi muito frequentado pelo homem, que o 

apelidou de cabeceira do buriti. Um dia Joaquim encontrou um machado de pedras na 

redondeza. Como haviam dois pés de buritis mais velhos na pindaíba, ele deduziu que “foram 

os índios que, passando por ali, esqueceram no chão o machado. Pegaram cocos de buriti para 

roerem a polpa e, caminhando, deixaram cair um caroço lá longe, no meio daquela cabeceira, 

e a semente germinou na terra úmida da vargem” (LIMA, 1996, p. 87). De acordo com 

Thiago Cancelier Dias, “Os Kayapó ficaram conhecidos pela etnobiologia como povo que 

planta florestas” (DIAS, 2017, p. 258-9). Quantos dos belíssimos buritis que enfeitaram as 

veredas da região foram plantados por indígenas? Difícil saber. 

Maria Eloá busca pluralidade de pontos de vista ao compor os retratos e 

lembranças do passado. Consciente de que as leituras de mundo variam de acordo com o lugar 

de fala de cada indivíduo, retrata os agregados da fazenda da avó, pessoas que viviam nas 
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terras de propriedade de Maria Floriana e tinham uma relação de prestação de serviços que 

não era regulada por trocas financeiras, calcada na ordem do “dever obrigação”. A agregada 

Rufina, hábil tecedeira de peneiras, não aceita cobrar por seus serviços quando a cliente é a 

fazendeira, a proprietária da terra. “Ora, já se viu! Então eu vou vender peneira pra dona 

Maria? Não vendo e nem nunca vendi. Devo obrigação demais pra ela” (LIMA, 2014, p. 137). 

A agregagem é uma relação social de classes que foi muito comum no sudoeste de 

Goiás, ela é comparável ao feudalismo. A maioria dos agregados eram negros, pardos ou 

indígenas, mas isso não aparece explicitamente na obra, como se por um trauma coletivo isso 

nunca fosse comentado. Desprovidos de terras suas, os agregados viviam numa relação entre a 

camaradagem e o coronelismo com os proprietários. Em O piar da Juriti Pepena, Altair Sales 

Barbosa et Al. tratam das relações de classe no processo ocupacional dos interiores de Goiás e 

se referem a um estudo relativo à agregagem. Citando estudos da historiadora Ana Lúcia da 

Silva, afirmam “que as diferentes formas de relações sociais e de trabalho – da camaradagem 

ao coronelismo, passando pelos parceiros, agregados e arrendatários – que, de certo modo, 

perduram até hoje no campo nada mais eram que formas veladas de escravidão” (BARBOSA 

[et al.], 2014, p. 237). Maria Eloá não se furta a essa reflexão e concorda que a relação de 

agregagem, não garantindo propriedade de terra ao agregado, é um profundo problema no 

Brasil. “Enquanto não fizerem uma reforma agrária (...) mas reforma agrária pra valer, com 

assistência completa aos trabalhadores rurais encontraremos sempre o caipira marginalizado, 

rodeado de filhos barrigudos e amarelos” (LIMA, 2014, p. 255). 

Na custosa tarefa de encontrar a subsistência em uma região isolada, os agregados 

conheciam práticas ancestrais de sobrevivência nos vastos cerrados de outrora. Essas práticas 

eram permeadas de forte sincretismo cultural, apresentando nuances do catolicismo popular 

de origem portuguesa, das heranças ancestrais dos negros trazidos como escravos da África, 

da mística e prática dos índios Tupis da costa, mas reproduziam e preservavam também, o que 

agora nos interessa, parte do saber dos povos indígenas que se relacionavam 

harmoniosamente com o Cerrado. Os indígenas endêmicos desse bioma são do tronco Macro-

Jê, que há muito habitaram e conheceram aquelas regiões. 

Maria Eloá apresenta inúmeros retratos de saberes herdados pelos agregados das 

fazendas, que remontam à povos tradicionais cerradeiros, profundos conhecedores do bioma. 

Como dona Rufina, que “vivia curvada sobre as palhas preparadas de cambaúba, de taquara 

ou mesmo de buriti, tecendo suas peneiras” (Ibidem, p. 136), ela manejava as palhas de 

acordo com as fases da lua: “agora na minguante eu vou lá no reberão Sujo tirar cambaúba e 

vou fazer uma peneira grande” (p. 136). O João Sem Seca era especialista em caça: “O 
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problema com o sustento da família o João Sem Seca resolvia a carne de caça, peixe e a um 

ou outro pezinho de mandioca” (Ibidem, p. 253). Sua esposa, “Caboclona forte e beiçuda, o 

perfume dos cabelos lisos tinham um lustro que eu já sabia ter sido obra de redanho de porco” 

(p. 254), na falta do café para servir às visitas dizia: “Mas eu vou fazer um chá de congonha-

de-bugre” (p. 255). 

O segundo volume da obra amplia o retrato de saberes que descendem dos 

indígenas da terra, por mais que seja difícil depurar tais imagens em meio ao sincretismo. 

Figuras como Dona Olivia que “cortava de machado igual homem, saía pro cerrado com um 

balde, e dali a algumas horas voltava com o balde cheio: mel-de-jataí, mandaguari, bijuí, borá, 

iratim...” (LIMA, 1996, p. 211). Os casos de feitiços: “Quando a velha Tereza olhou a perna 

da minha mãe, falou assim: ‘-Isto é cobra mandada, dona Olívia! Não tenho a menor dúvida 

que foi cobra mandada que mordeu na perna da senhora!’” (p. 220). E de pessoas que 

curavam feitiços com raízes do cerrado: “Quem deu conta de curar foi um raizeiro, um velho 

que tinha lá na Serra (...) ele curou a minha mãe só com uma garrafada de remédio” (p.221). 

São ilustrações recolhidas por Dona Maria Eloá, exemplares de que saberes dos índios dos 

cerrados foram transmitidos oralmente para a parte mais simples dos habitantes da 

comunidade que se formava. 

Antes da chegada da vitrola e do rádio na serra do cafezal, o principal meio de 

informação era a oralidade. A transmissão das informações se dava por meio dos causos. A 

geógrafa Maria Geralda de Almeida menciona a importância dos causos no “Sertão dos 

perigos e dos riscos onde a imaginação crescia, virando causos ou mentira, ou fato histórico 

ou esquecimento” (ALMEIDA, 2008, p. 51). Sobre causos Maria Eloá afirma que “Dentre as 

histórias ouvidas nas noites inesquecíveis de minha infância, umas há que me ficaram 

grudadas na lembrança. Histórias de índios, de onça, de assombração” (LIMA, 2014, p. 349). 

Dos causos sobre índios a autora menciona aquele que mais a marcou: um ataque 

dos indígenas ocorrido no sudoeste de Goiás, aos moradores de uma fazenda às margens do 

rio Doce. Esse acontecido está amplamente documentado em jornais da época e documentos 

oficiais. O fato também foi anteriormente retratado pela literatura, na obra Os Pioneiros, de 

Basileu Toledo França. Maria Eloá retoma esse fato para fazer correções ao que é retratado no 

livro de França que se equivocou, segundo ela, em nomes de pessoas envolvidas e lugares do 

acontecido. Eloá possui informações privilegiadas sobre o ocorrido porque ouviu de sua mãe, 

que conviveu com a única sobrevivente, a negra Bibiana, que foi agregada do avô da 

escritora. 
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Segundo França o episódio se deu em 1872. Quando índios passavam por uma 

fazenda às margens do rio Doce e foram atacados por cachorros atiçados por um criado da 

casa, conforme relata Eloá, “De cima da cerca, ele estumava os cachorros e xingava os índios: 

-Ladrão! Cambada de senvergonha! Vai simbora, diabo!” (Ibidem, p. 379). Os índios, que não 

se conformavam com a presença incomoda daquela gente nas terras em que costumavam 

viver livres, revidaram, flecharam o garoto, os cachorros, invadiram a casa, mataram uma 

mulher e duas crianças e feriram a uma jovem que escapou fingindo-se de morta. Esse ataque 

canalizou o ódio dos moradores da região que organizaram uma bandeira, custeada por 

Joaquim Vilela, filho do coronel José Manuel Vilela, fazendeiro pioneiro do sudoeste de 

Goiás, “guiados por Raimundo, o índio manso, que vive isolado na palhoça à margem do 

córrego do sapo” (FRANÇA, 1979, p. 131), em Jataí. A bandeira partiu em direção ao Alto 

Araguaia onde encontraram aldeias que foram arrasadas e seus habitantes mortos. Segundo 

Maria Eloá, “Mataram todos os índios. Até as crianças. Não perdoaram um só” (LIMA, 2014, 

p. 381). Joaquim Vilela, “tempos depois os bugres mataram lá pros lados do ribeirão São 

Domingos” (p. 381).  

Em decorrência do massacre do rio Doce habitantes da região criaram a festa em 

homenagem à nossa senhora d’Abadia, em agradecimento por todos os anos em que os 

indígenas não atacam por aquelas terras. Procuram “homenageá-la através deste evento, e 

com isso pedirem à santa para que ajudasse a fazer com que os índios se retirassem da região” 

(OLIVEIRA, 2016, p. 191). Esta é uma das mais tradicionais festas populares da localidade, 

já dura mais de um século, o que atesta que os indígenas foram mortos, talvez assimilados 

pela comunidade, ou evadiram-se. 

Dona Eloá explica que a tragédia foi criada desde o tempo em que o Brasil foi 

descoberto e os brancos vinham empurrando os índios para longe, roubando-lhes as terras. Os 

legítimos donos do lugar revidavam. Aparentemente conformados, davam longas tréguas. “Lá 

um dia, voltavam e tiravam a desforra, como foi o caso da Fazenda Rio Doce” (LIMA, 2014, 

p. 381). 

Personagem doloroso e presente no processo de ocupação dos Sertões goianos, o 

matador de índios não passou desapercebido nos retratos de Maria Eloá. Ela o compõe a partir 

do depoimento de seu marido, Antônio Candido de Lima, o Tonhe. 

Ele conta que seu bisavô era um pantaneiro matador de índios: “Numa guerra 

contra os araiés, os índios mataram um filho dele, e, daí em diante, Domingos Lara Falcão 

jurou vingança. Armou um bando grande de homens e, levando junto o outro filho, Teodoro 

Lara Falcão, começou a matança” (LIMA, 1996, p. 103). E lamenta: “É triste saber que um 
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antepassado da gente teve a capacidade de fazer uma coisa dessas com os índios” (p. 103-4). 

Mas, de acordo com Tonhe, algo de justo reinou: “O tio Teodoro de tanto viver matando índio 

junto com o velho pai dele, degolando crianças e mulheres, assolando com as aldeias, 

desinquietando aquele povo inocente, ficou cego” (p. 104). Da tese de Thiago Cancelier Dias: 

“Araéz é considerado por Mário Bordignon Enawuréu como do tronco-linguístico Macro-jê, 

da família linguística Boé, ou seja Bororo” (DIAS, 2017, p. 58). 

Maria Eloá faz uma longa reflexão no final do segundo volume de sua obra a 

respeito do imaginário dos pioneiros acerca dos indígenas na região. Confessa que a 

ignorância era tamanha que ninguém assumia uma posição divergente: “A palavra índio 

significava o mal mais monstruoso, o perigo mais medonho, terror. As crianças assimilavam a 

lição que lhes vinha sendo passada de geração em geração” (LIMA, 1996, p. 415). Hoje, 

segundo ela, há pessoas defendendo os povos indígenas em todo o Brasil, no sudoeste goiano 

não é diferente. Mas essa mudança tardia só veio pelo esforço de pessoas de vanguarda. No 

caso da questão indígena no sudoeste goiano, um nome merece destaque: Binômino da Costa 

Lima. 

Segundo a autora: “Binômino da Costa Lima é um legítimo representante dos 

pioneiros daquela região (...) enviou uma carta a um grupo de arqueólogos que andava 

pesquisando em Goiás, convidando para conhecer o nosso potencial arqueológico” (Ibidem, p. 

416). O resultado foi uma completa revolução nos conhecimentos acerca da presença indígena 

no sudoeste goiano e a relação com o cerrado. O que pode ser confirmado pelas palavras de 

Altair Sales Barbosa, grande especialista em cerrado e em povos indígenas da região: 

“Binomino da Costa Lima, que conhece como ninguém os componentes dos cerrados e foi 

quem me despertou para a importância biogeográfica desse bioma” (BARBOSA, 2002, p. 09). 
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A COMUNICAÇÃO IMAGINÁRIA COM A NATUREZA: NARRATIVAS ORAIS 

 

EIXO TEMÁTICO 7 - LEITURA: IMAGEM E IMAGINÁRIO 
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2
  

Gardene Leão de Castro
3
 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

Desenvolveu-se pesquisa acerca do imaginário de rural do estado de Goiás a fim 

de compreender as várias e multiformes motivações imaginárias do indivíduo que busca o 

campo como lazer e espaço de sociabilidade. Esta investigação faz parte de um projeto mais 

amplo, de doutorado, que teve como objeto empírico o turista que busca espaços de lazer rural 

na Região Metropolitana de Goiânia (RMG), no Estado de Goiás. 

O trajeto rumo ao imaginário de rural do turista teve como objetivo captar as 

significações – as representações, as ideias, os sentimentos associados pelos indivíduos à ideia 

de campo – através da vivência direta e intensa do turista em contato com o campo, 

considerando que as significações sociais se ‘inscrevem’ e se ‘encarnam’ no ‘mundo 

sensível’, e também pela vivência e eficácia dos indivíduos. Como ensina Morin (1997, p. 

42), “[...] a imagem mental é estrutura essencialmente de consciência, função psicológica. 

Não é possível dissociá-la da presença do mundo do homem, da presença do homem no 

mundo”. 

É certo que os turistas não são – e nem mesmo a totalidade dos indivíduos – os 

suportes que carregam todas as significações sociais de uma sociedade e, a exemplo, as 

referentes ao rural. Conforme Castoriadis (1982, p. 411), “[...] não se pode reduzir o mundo 

de significações instituídas às representações individuais efetivas. Mas é inevitável, e até 

necessariamente, que uma parte das significações imaginárias sociais encontre um 

‘equivalente’ efetivo nos indivíduos (em sua representação consciente ou não, em seu 
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comportamento etc.) e que as outras aí se ‘traduzam’ de uma certa maneira direta e indireta, 

próxima ou longínqua”. 

2 DESENVOLVIMENTO  

Para contemplar algumas imagens e significações imaginárias explicitadas pelos 

indivíduos, obtidas através de entrevistas acerca do rural, fez-se uma incursão pelo social-

histórico goiano na perspectiva do imaginário social de Cornelius Castoriadis. Esta incursão 

teve como propósito obter um quadro de referência que permitisse cotejar o imaginário do 

turista rural. Ancorou-se a exploração do imaginário rural do turista no imaginário social de 

Goiás, cuja sociedade, durante todo o século XIX e até bem recentemente, revestia-se de 

caráter quase exclusivamente rural.  

Para obter este quadro de referência foram selecionadas algumas narrativas com o 

intuito de demonstrar que a sociedade goiana está impregnada de imagens que conferem um 

status ainda rural ao estado, contribuindo para que haja uma busca imagética do indivíduo 

pelo turismo rural. Em uma espécie de exercício de curadoria crítica, foram elaborados alguns 

painéis narrativos onde se contempla algumas imagens, algumas significações centrais do 

rural no social-histórico de Goiás. 

Para a montagem desses painéis foram escolhidas quatro narrativas, em razão da 

centralidade do tema e da representatividade de seus autores. Os dois primeiros painéis se 

referem a relatos históricos que pretendem reconstituir o que de fato existiu através de alguns 

autores, como Luiz Palacin
4
 e Paulo Bertran

5
, os mais representativos em Goiás. Esses dois 

autores não se opõem na interpretação do que significou a sociedade agrária goiana 

tradicional: período de decadência ou de invenção de uma forma superior de convivência 

humana. 

                                                
4
  Luis Palacin – espanhol de nascimento e goiano por opção – foi padre da Companhia de Jesus, economista, 

filósofo, teólogo e professor de história das Universidades Federal (UFG) e Católica de Goiás (UCG). Padre 

Palacin, como era conhecido, foi pioneiro na investigação historiográfica de Goiás, deixando vários livros 

publicados. Dentre eles: Do sempre e do instante. Goiânia: Ed. Oriente, 1978; Fundação de Goiânia e 

desenvolvimento de Goiás. Goiânia: Oriente, 1976; História de Goiás (1722-1972): estrutura e conjuntura 

numa capitania de Minas. Goiânia: Ed. Oriente, 1972, 6. ed.; História de Goiás em documentos: I colônia. 

Goiânia: Ed. da UFG. 
5
  Paulo Bertran foi professor em Brasília e em Goiânia (UNB, UCG e UFG); especialista em construção de 

casas de barro, introduzindo o conceito de eco-história na moderna historiografia brasileira. Publicou vários 

artigos em jornais, revistas e publicações especializadas e livros importantes de Goiás e do Centro-Oeste, tais 

como: Formação Econômica de Goiás. Goiânia: Ed. Oriente, 1978; História da terra e do homem no planalto 

central. Brasília, DF: Verano, 2000; Uma introdução à história do Centro-Oeste do Brasil: Goiânia: Ed. da 

UCG, 1988. 
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O terceiro painel mostra a criação de imagens do rural antigo pelo caminho da 

poesia, da instituição artística presente na obra Tropas e boiadas, de Hugo de Carvalho
6
 

Ramos (2006), coletânea de contos de inspiração sertaneja publicado em 1917 que constituiu 

a chave para ingressar no imaginário da sociedade rural goiana; entre o horror e a beleza da 

vida no sertão. Nesta narrativa a apreciação da ruralidade goiana não se resolve sob o prisma 

do verdadeiro em sua literalidade – sua verdade é a do gênero alegórico-mítico, através do 

qual as situações sociais e as referências históricas encontram sentido no quadro da unidade e 

da solidariedade da vida. E nem do ponto de vista do bom e de suas interpretações como útil, 

honesto, moderno, desenvolvido. A beleza é o valor que prevalece. Nessa narrativa o herói 

infeliz, o homem simples do campo, não se petrifica diante de sua existência desgraçada. Ele 

a transfigura na alegria de uma afirmação superior. Ele diz eternamente sim no sentimento da 

nostalgia do sertão. 

O quarto painel trata do novo imaginário social em construção desde a Revolução 

de 1930 até a atualidade em Goiás. Tentou-se mostrar, no delineamento desta última 

narrativa, alguns momentos, remissões e deslocamentos no processo de superação de uma 

cultura rural e sua transformação em outra, agora rural-urbana. A problemática da superação 

dessa sociedade conduziu à identificação dos fatores e dos processos que instauraram um 

novo estado de coisas que transformou o rural de Goiás e também as definições e imagens de 

rural.  

Após a montagem dos painéis recorreu-se à pesquisa empírica com indivíduos que 

buscam o campo para lazer e sociabilidade. Ela foi realizada em estabelecimentos turísticos 

de diferentes modalidades, localizados na Região Metropolitana de Goiânia (RMG). A 

escolha da RMG deveu-se à estreita relação com a visão de continuum
7
 rural-urbano, que 

coloca campo e cidade em conexão. Foram entrevistados turistas acima de 30 anos de idade 

pertencentes a grupos de famílias com crianças ou casais de meia idade por se ter verificado 

ser esta a frequência nos estabelecimentos de turismo rural dentre os visitados em Goiás.   

3 CONCLUSÃO 

                                                
6
  Hugo de Carvalho Ramos nasceu em 21 de maio de 1895, na cidade de Vila Boa, antiga capital do Estado de 

Goiás (hoje Cidade de Goiás) e faleceu em 12 de maio de 1921, no Rio de Janeiro. Iniciou sua carreira 

literária ainda bem jovem, com a publicação de artigos, contos e poemas. Tropas e Boiadas, seu único livro 

publicado, transcende à literatura pela visão antropológica do processo de povoamento do interior brasileiro. 

É uma das obras goianas mais aclamadas pela crítica literária nacional. 
7
  Essa visão permite compreender o rural e o urbano em suas especificidades, mas, ao mesmo tempo, coloca-os 

em conexão. De acordo com Graziano da Silva e Del Grossi (2006), o ‘novo rural’ que está sendo gestado no 

Brasil com o fosso cravado entre cidade e campo se faz sentir com a entrada de atividades que ultrapassam a 

agricultura e a pecuária, como atividades tradicionais do espaço rural. 
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Através das narrativas dos entrevistados foi possível observar como a sociedade se 

institui e se transforma, como Goiás instaura seu mundo de significações por meio do que diz, 

do que é, do que quer, de suas prioridades. Pôde-se perceber como a sociedade mostra, como 

ela vê seu passado, como quer construir seu futuro e o que considera uma vida boa, entre 

outros aspectos.  

Ao voltar o olhar à instituição da sociedade goiana tradicional percebeu-se que ela 

está impregnada de imagens que conferem um status ainda rural ao estado. Há indícios que 

apontam para a reelaboração simbólica do rural tradicional como elemento integrante de uma 

identidade nova, plural, que sincretiza a fazenda e o shopping, o sertanejo e o peão de rodeio, 

o curral e a feira agropecuária. Remete à simbologia anterior para inventar o presente, não 

sem associá-lo, às vezes, à imagem rural da sociedade goiana tradicional. 

Na atualidade há emergência do novo imaginário social, que se faz acompanhar da 

transformação do quadro da infraestrutura material que lhe serve de suporte, mas que talvez 

não tenha produzido ainda narrativas que esclareçam suficientemente sobre suas significações 

sociais reelaboradas. Em especial, aquelas relativas ao novo contínuo rural-urbano em 

formação. Ou talvez essas narrativas já estejam presentes e as mais significativas passem 

despercebidas por serem procuradas com os critérios do ontem. 

As tradições reinventadas no novo contexto do continuum rural-urbano – onde 

campo e cidade se colocam em conexão –, como as cavalhadas, o arroz com pequi, a 

pamonha, em que a sociabilidade goiana se atualiza que, permitem afirmar que, se uma 

cultura foi superada outra se formou na riqueza de seus húmus. Pode-se então levantar a 

hipótese da formação de uma cultura singular em Goiás, de uma identidade goiana, de uma 

‘goianidade’
8
. Identidade múltipla, plural, contraditória, transversal, que associa as várias 

heranças e as várias matrizes de sua história em todas as épocas, que exprime os modos de ser 

do goiano e suas formas de copertencimento ao jeito de ser.  

Viu-se que a volta ao rural goiano está prenhe de símbolos originários da tradição 

rural de Goiás, embora de forma ressignificada na atualidade, símbolo de um passado 

agregado à memória coletiva. De forma sintética, procurou-se mostrar que os traços que 

ajudaram a dar uma feição ao estado de Goiás convidam imageticamente o indivíduo a buscar 

o campo como lazer e espaço de sociabilidade. Há uma convivência entre os aspectos da 

                                                
8
  A cultura local configurada sob a forma de ‘goianidade’ para Freitas (2001, p. 183) é a “[...] propriedade 

distintiva do goiano e de Goiás”. Sabe-se que a ‘goianidade’ provém de várias fontes e pode ser tratada a 

partir de diferentes dimensões. No entanto, neste trabalho se pretendeu abordá-la do ponto de vista da 

dimensão simbólica, que possibilita capturar um conjunto de diferentes imagens, destacando-se um de seus 

traços constitutivos: a ruralidade. 
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cultura e modos de vida, construtores simbólicos da identidade regional que hoje se 

reelaboram no rural continnum. 
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AÇÃO CULTURAL E AÇÃO COMUNICATIVA: COMO REFLETIR SOBRE 

FOTOGRAFIA DOCUMENTAL 
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1 INTRODUÇÃO: UMA CONTEXTUALIZAÇÃO DA FOTOGRAFIA DO SÉCULO 

XIX NO BRASIL 

Este trabalho pretende realizar reflexões acerca da fotografia documental 

brasileira do século XIX e como ela chega ao público no século XXI, sendo vista, portanto 

como produtora de ação comunicativa por meio de ações culturais, a exemplo das exposições 

fotográficas. Será realizado, metodologicamente, levantamento bibliográfico sobre a 

fotografia documental do século XIX, a fim de relacionar com os conceitos de ação 

comunicativa e ação cultural propostos por Teixeira Coelho (1989). 

Grande parte do acervo da fotografia do século XIX, produzida em território 

brasileiro, se encontra no Instituto Moreira Salles (IMS), compondo cerca de 30 mil imagens. 

Estas fotografias se vinculam ao ideal do pensamento positivista de progresso, conclusão 

obtida a partir do estudo do registro das temáticas principais: o negro, o índio, a paisagem, a 

modernidade e a profissão
3
 , que, em conjunto, demonstram  o que Vasquez (2003) defende 

como dois fenômenos do século XIX: o primeiro deles é o das grandes reformas urbanas, tais 

como as de saneamento e modernização; o outro é o de anseio pela descoberta do mundo, 

impulsionado pelas expedições científicas e desenvolvimento de tecnologias que permitiu a 

popularização do turismo organizado, por meio das ferrovias e da navegação a vapor.  

A fotografia documental no Brasil do século XIX, através das temáticas citadas, 

dá origem a grupos de imagens de indígenas, por exemplo, expostas no Exterior, 

especialmente nas Exposições Universais. Eles são apresentados pelo seu caráter exótico, 

destacando-se pela construção de tipologias. Assim, imagens, como a dos índios, eram 

construções que transitavam entre a Antropologia e a Frenologia (JOHNSON et al, 2015), 

expostas sem expressividade do caráter cultural que carregam. À exemplo temos a obra do 

fotógrafo alemão, Albert Frisch, que realizou uma série de fotografias nos arredores de 

                                                
1  Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Goiás.  

2  Professora Doutora da Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás e 

orientadora do trabalho. 

3  Trata-se do Trabalho de Conclusão de Curso de Gabriela Alves Campos, apresentado em 2017 à Faculdade 

de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás, que teve por título “Fotografia 
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Manaus por volta de 1865, são imagens ao ar livre, as primeiras que retratam o habitat 

indígenas (TACCA, 2011).  

As fotografias de Frisch participaram da Exposição Internacional de Paris em 

1867 com encomenda de George Leuzinger. Foi a primeira vez que imagens do Amazonas, 

com índios e seus costumes, fauna e flora da região foram expostas internacionalmente, como 

amostragem da construção de faces de um Brasil desenvolvido, civilizado, recheado de 

belezas naturais e povos exóticos.  

No século XIX é essa imagem, a exemplo da produção de Frisch, que chega ao 

olhar do outro, o que demonstra que a natureza da fotografia não se vincula a uma construção 

neutra da realidade, mas passa por questões ideológicas. O discurso fotográfico é, portanto, 

produtor de um modo de ver o Brasil oitocentista. Nesse sentido, compreender o discurso 

fotográfico significa acentuar as relações entre o mundo e o referencial fotográfico, e ainda, 

explorar o caráter transformador do seu poder comunicativo (CAMARGO, 1999). É dessa 

forma que se pretende investigar a produção da ação comunicativa no contexto da fotografia 

documental. 

Por isso propõe-se os seguintes questionamentos: Como a fotografia do século 

XIX chega na contemporaneidade? Quais são os percursos conscientes e inconscientes de 

reflexão que as fotografias produzidas nesse período percorrem para promover algum 

conhecimento e/ou reflexão sobre a produção fotográfica brasileira? 

 

2 AÇÃO CULTURAL E AÇÃO COMUNICATIVA COMO CAMINHOS PARA 

REFLEXÃO SOBRE A FOTOGRAFIA DOCUMENTAL 

A premissa deste trabalho é a de que os caminhos que as fotografias, produzidas 

no Brasil do século XIX, percorrem se ligam a propostas de ação cultural, promovendo 

formas de ação comunicativa.  Parte-se da definição de Teixeira Coelho que compreende ação 

comunicativa a partir de três perspectivas principais:   

 

Processo interativo de transmissão e renovação do saber cultural, do ponto 

de vista da intercompreensão; de promoção da integração social pela 

solidariedade, do ponto de vista da coordenação da ação, e de formação da 

identidade pessoal, do ponto de vista da socialização. (COELHO, 1989, p. 

31) 

 

O conceito de Ação Comunicativa, como o processo interativo de transmissão e 

renovação do saber cultural (COELHO,1997), caminha exatamente ao encontro da ideia de 
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ação cultural de criação, pois identifica a cultura como um meio de estoque de conhecimentos 

que possibilita a visão crítica e interpretativa do mundo. 

Entendendo que nem toda ação comunicativa é uma ação cultural, esta última, 

segundo Teixeira Coelho (1989), serviria como “conjunto de procedimentos, envolvendo 

recursos humanos e materiais, que visam pôr em prática os objetivos de uma determinada 

política cultural”. Esse mesmo conjunto de procedimentos teria como principal finalidade 

promover uma ponte entre o público e uma obra de cultura ou arte. Assim, a ação cultural 

deve recorrer a agentes culturais previamente preparados para tal tarefa e considera público 

determinados.  

Nessa trilha de desdobramentos e ramificações do pensar cultura, Coelho (1997) 

destaca três momentos nos quais identifica como divisões das manifestações de ação cultural. 

O primeiro deles, de atenção exclusiva à obra, sem muitas preocupações com o público; o 

segundo, que surge nas primeiras décadas do século XX, se caracteriza pelo propósito de 

oferecer estruturas físicas para apreciação de obras de cultura e por criar condições para que 

as obras fossem entendidas e apreciadas, o que acontece inicialmente em países socialistas; e 

num terceiro momento, que se dá na década de 60, os programas de ação cultural voltam sua 

preocupação para o indivíduo, como ser singular, criando condições de experimentação e 

criação cultural,  buscando “na medida do possível, oferecer ao indivíduo isoladamente, as 

mesmas condições de fruição ou de criação artística experimentadas pelo criador de cultura ou 

de arte” (COELHO, 1997).  

A fotografia documental organizada em coleções nas instituições museológicas, 

como o Instituto Moreira Salles se encontra no primeiro desses momentos, que diz respeito à 

ação cultural de atenção exclusiva à obra, como patrimônio digno de evocação, mas sem 

grandes preocupações com o acesso do público, na maioria das vezes restrito. 

 

Quanto os museus, por exemplo, começam a multiplicar-se, um público cada 

vez maior tem acesso às obras mas a preocupação central do que pode de 

algum modo ser chamado de ação cultural continua ser a obra em si, sua 

preservação e seu agrupamento em coleções. (COELHO, 1997, p. 35) 

 

Essa afirmação de Coelho pode ser discutível no que tange às ações culturais 

museais como é o caso da montagem de exposições e mostras, que além de serem uma 

estrutura física de alojamento de objetos de cultura/arte, podem suscitar novos interesses ou 

aprofundar nossos conhecimentos acerca de nós mesmos e do mundo que vivemos (LORD; 

PIACENTE, 2014), temas que muito se assemelham à produção de ação comunicativa. Nesse 
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sentido, a fotografia do século XIX, abre-se aos segundo e terceiro momentos, criando 

estruturas físicas e virtuais pela disponibilização das fotografias em espaços expositivos e no 

site do instituto, além de programas de ação cultural, possibilitando que o público tenha 

contato com a fotografia do século XIX.  

 

2.1 UM PASSO EM BUSCA DA FOTOGRAFIA DOCUMENTAL COMO AÇÃO 

CULTURAL DE CRIAÇÃO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Com a disponibilização das fotografias do IMS, o público pode dar continuidade 

ao processo de continuidade da ação destas imagens, seguindo a proposição de ação cultural, 

de Teixeira Coelho, em que se admite a criação, tendo sido proposta a exposição “Fotografia 

no Brasil-Império: Nascimento da foto de Imprensa”
4
, com o intuito de aproximar público da 

época retratada e recontar a história do nascimento da foto de imprensa, acionando diferentes 

sentidos do visitante.   

A proposta de exposição escolhida foi a Hands-on, um instrumento de 

comunicação que surgiu com o desenvolvimento dos modelos de exposição e nela se propõe 

uma estrutura física que possibilite ao visitante desenvolver uma ligação direta com o tema, 

participando ativamente da visitação, criando conhecimentos, entendendo os fenômenos e 

despertando outros sentidos para além da visão (LORD; PIACENTE, 2014). Esse tipo de 

exposição muito se assemelha ao terceiro momento de ação cultural, quando a intenção passa 

a ser a de sensibilização do indivíduo apreciador.  

O acervo virtual do Instituto Moreira Sales foi o ponto de partida para munir a 

curadoria coletiva das fotografias a serem expostas, que seguiu o fluxo criativo e investigador 

de cada um dos curadores, estudantes do curso de Jornalismo da Faculdade de Informação e 

Comunicação da Universidade Federal de Goiás. A promoção da exposição perpassou todas 

as etapas de Desenvolvimento, Design e implementação definidas na teoria de exposição 

Hands-on por Lord e Piacente (2014), teóricos de exposições.  

Na fase de Desenvolvimento, propôs-se a ideia original, no qual as curadoras, 

Lisbeth Oliveira e Gabriela Alves Campos, desenvolveram os temas e autores que seriam 

relevantes para o trabalho, com a seleção das fotografias. Foram escolhidos retratos, a 

principal forma de aplicação da fotografia do século XIX; também as fotografias que faziam 
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Campus II da UFG durante o mês de outubro do mesmo ano.  



 

290 

ver imagens de progresso, tais como as ferrovias e centros urbanos; e ainda as fotografias de 

escravos e índios. 

Na fase de Desenvolvimento foram realizadas a impressão das fotografias; 

construção da moldura e legendas; estruturação da ambientação, arte e apresentação. Para a 

estrutura foi escolhido um tecido artesanal, nomeado de Juta, que combinava com o tom sépia 

das fotografias. O tecido foi usado para cobrir as paredes, sendo pano de fundo para as 

fotografias e legendas. Para compor a ambientação foram espalhados galhos e folhas secas, 

remetendo à vegetação muitas vezes colocadas nos primeiros ateliês fotográficos para 

exaltação da natureza (KOSSOY, 2002). Também um design de moda foi convidado pela 

equipe para trabalhar a ambientação com exposição de indumentárias e adereços que 

remetiam à época, Brasil-Império. 

Outra intervenção do Desenvolvimento foi a gravação de uma peça audiovisual, 

com imagens de outras fotografias do IMS, que combinavam imagem a músicas que remetiam 

às temáticas. Para abertura da exposição ao público foram servidas comidas típicas da 

culinária brasileira, tendo como base o fubá de milho e a mandioca, e ainda máscaras e 

vestimentas foram disponibilizadas para que o público pudesse vestir como personagens da 

época. 

Na fase de Implementação foram colocados em prática todos os passos definidos 

no Desenvolvimento, com o auxílio de todos os curadores e colaboradores convidados. A 

exposição foi aberta ao público com o intuito de produzir, no conjunto de acessos – paladar, 

auditivo, visual e tátil – uma possibilidade de ponte, para conduzir o visitante a outro tempo, 

outra história, a que se dava no Brasil-Império.  

As considerações sobre a exposição “Fotografia no Brasil Império: Nascimento da 

foto de Imprensa” caminham ao lado das limitações encontradas, pois, segundo Oliveira 

(2016) “realizar uma exposição de época requer atenção e cuidados especiais, investigação, 

dedicação e tempo de pesquisa”, assim como todas as exposições que se destinam ao 

acionamento de diversos sentidos para um coletivo de visitantes que antes de coletivo são 

indivíduos, singulares, que passam pela visitação-experimentação de formas diferentes, um 

desafio enquanto ação comunicativa.  

A exposição, no entanto, enquanto ação cultural foi realizada de forma 

satisfatória, é o que se tem demonstrado na pesquisa quantitativa
5
 implementada através de 
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questionários que teve como base a Escala Somada e que pretende contribuir não só com a 

pesquisa do instrumento Exposições para a área de comunicação, mas com o uso de 

fotografias documentais enquanto objeto de Ação Comunicativa. 

 

3 CONCLUSÃO 

A compreensão do discurso fotográfico, dentro do exercício de comparação entre 

as produções fotográficas, mais intimamente do grupo de fotografias documentais, é um 

exercício possível de diferenciação, ao possibilitar a reflexão e a descoberta de expressões 

culturais passadas, que podem se revelar como muito atuais, ao passo que as fotografias 

reconstroem olhares, sentimentos, cultura de seus tempos, também refletem e narram a 

história.  

A exposição relatada é apenas uma das possibilidades de ação cultural e 

comunicativa que se vincula a instituições como IMS e que possibilitam, ao passo que, como 

na situação-exemplo, podem ser usadas como ponto de partida para intervenções e acessos. É 

possível, através desse exemplo, compreender como as exposições tem o poder de suscitar o 

imaginário e criar novas significações e compreensões, que nada mais é do que servir como 

ponte, uma ação comunicativa de facilitação para ação cultural de criação.  

Também o trabalho com a imagem traz seus desafios. Por ser objeto polissêmico 

e, por essência, passível de inúmeras interpretações, serve ao exercício de interpretação das 

realidades, como fontes de uma época e espaço determinados, retratos de sociedades e 

culturas plurais. Nesse sentido, ler e refletir sobre discursos fotográficos é uma forma de 

assistir o passado através de seus registros e interpretar a história pelos seus significados 

simbólicos. Uma atitude que pode significar abertura dos horizontes do estudo documental, 

múltipla e liberta de especificidades dos saberes que, para tanto, é dependente da promoção de 

condições e estruturação de acessos para, como ação cultural, promover ação comunicativa 

eficiente, que promova o acesso à cultura para descortinar o mundo através das construções 

ideológicas presentes nas imagens. 
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1 INTRODUÇÃO: O LUGAR DA PESQUISA EM QUADRINHOS NA HISTÓRIA 

A mídia Histórias em Quadrinhos (HQs) é um grande expoente da cultura de 

massa dos séculos XIX e XX. O contexto ao qual é vinculada, os gêneros narrativos, os tipos 

gráficos criados a partir dela, o trabalho editorial e diversos outros fatores políticos e sociais 

tornam possível que as HQs ganhem força no cenário da cultura contemporânea. Entretanto, 

ainda são tímidos os esforços para assumi-los como um problema de pesquisa a nível 

acadêmico, em especial na área de História (GOMES, 2018). Com base neste cenário e na 

importância inerente às HQs, este texto traz os resultados preliminares de Iniciação Cientifica 

(IC) e apresenta um contexto específico acerca da expressividade latino-americana referente 

ao meio de publicação destes quadrinhos – as chamadas historietas – na Argentina durante a 

Guerra Fria. 

 

2 EM BUSCA DE UM AUTOR DE HQS: OESTERHELD E O MUNDO ARGENTINO 

DE QUADRINHOS 

O recorte temporal, espacial e temático realizado para a elaboração deste IC é 

construído em torno do popular autor argentino de HQs Héctor Gérman Oesterheld. 

Oesterheld destaca-se como influente quadrinista e editor no mercado argentino entre as 

décadas de 1950-70. Portanto, os interesses desta proposta de trabalho estão em analisar o 

formato de publicação e circulação de quadrinhos argentinos a partir de Oesterheld e 

enfatizando as articulações entre história política e história cultural, a partir das práticas de 

edição. Deste modo, pretendo destacar o consumo de uma mídia popular e como estas 

publicações têm influência no modo de leitura e compreensão do contexto político 

contemporâneo em relação à publicação. Pensando em uma leitura com base na metodologia 

da história cultural, abordaremos temas essenciais para o desenvolvimento do nosso 

argumento, tais como formatos e gêneros narrativos trabalhados por Oesterheld ao longo de 
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sua carreira. Com isso, teremos uma discussão baseada, inicialmente, na publicação de 

quadrinhos na perspectiva oesterheldiana. Em um segundo momento, o foco da pesquisa 

centralizará seus esforços em uma análise das articulações entre práticas culturais e 

representações a partir das HQs de Oesterheld. O formato de HQs enquanto mídia narrativa, 

baseia-se na perspectiva metodológica da semiótica, na qual sugere os quadrinhos enquanto 

construtor de significados produzidos em códigos em um gênero que une imagem e texto 

(POSTEMA, 2018). Enquanto linguagem que articula imagens e textos de maneira original, 

as HQs podem ser tomadas como uma estratégias relevante para que, num recorte e contexto 

específicos, possamos compreender os sentidos que uma sociedade emprega em relação aos 

debates políticos do seu tempo. Dentro desta perspectiva histórica, as HQs de Oesterheld 

serão contextualizadas para melhor compreender como este autor e editor de quadrinhos 

pensa ou explora as circunstâncias onde está inserido.  

As publicações de Oesterheld no mercado editorial de quadrinhos na Argentina 

alcançam grandes tiragens, contendo inúmeros títulos. Ela se tornam relevantes durante o 

período de publicação e nos anos que seguem, ao ponto de ser possível pensá-lo como um dos 

grandes nomes do cânone argentino de HQs, ao lado de nomes como Quino e Fontanarrosa. 

Em Oesterheld, os roteiros sempre foram elaborados com a intenção de refletir além do 

superficial, o que destoava das narrativas de mesmo gênero publicados tanto em contexto 

latino-americano, como, também, no mercado estrangeiro. Os roteiros, serializados, 

abordavam diversas temáticas a partir de diversos gêneros bem consolidados na história das 

HQs, como o faroeste, ficção-cientifica e histórias de guerra. As historietas, contudo, 

abordavam um aprofundamento em uma narrativa que valorizasse a vida dos personagens – 

tanto os principais, quanto aos adversários do herói. Isto pois, as leituras das obras de 

Oesterheld sugerem um tom crível e realista do cotidiano latino-americano e a visão de 

mundo política e social do próprio autor, o que diferiria da abordagem de tais gênero realizada 

pela cultura dos comics dos EUA. O texto de Oesterheld é recheado de simbologia humanista, 

solidariedade, com vistas à construção do heroísmo grupal (GAGO, 2016).  

Oesterheld é peça fundamental para perceber o reflexo destas considerações. Por 

conta da sua longa atuação no cenário das historietas –iniciando a carreira com Bull Rocket 

(1952) até O Eternauta II (1973) –, o discurso de um quadrinista preocupado com o 

sentimento social e de um militante é perceptível nesta vasta produção. Inicialmente, existe 

uma concepção do humanismo e do heroísmo coletivo (VAZQUEZ, 2010) e elaborada dentro 

da perspectiva de uma sociedade latino-americana. Entretanto, com o gradual avanço dos 

roteiros e dos textos de Oesterheld, o autor tende a enfatizar um discurso político radicalizado 
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dentro de suas obras. O tom político e social já estava presente nas obras de Oesterheld de 

uma forma não tão explicita ao grande público, entretanto, como Carlos Trillo (apud 

FOSTER, 2016) coloca, em determinado momento da história argentina, o texto de 

Oesterheld perde a inocência de uma história publicada em quadrinhos para um público 

massivo e torna-se (quase) impossível lê-lo com distanciamento histórico sem perder de vista 

as pressões políticas dos anos 1960-1970, como os debates em torno do imperialismo dos 

EUA ou das ditaduras latino-americanas. 

As estratégias editoriais próprias às HQs neste período – baixo custo de produção, 

papel de baixa qualidade, preços baixos, veiculação em bancas de jornal etc. – permitem 

pensar as especificidades das revistas em quadrinhos no interior de uma história mais ampla 

do livro e da leitura. Com isso, podemos fazer paralelos com a construção de um público 

leitor na cultura moderna de leitores. Os livros comercializados com este meio de 

acabamento, de forma a se tornarem leituras de massa, constatam outros meios de leitura, o 

que difere dos usuais livros luxuosos estabelecidos no mercado livreiro. Assim como estes 

livros modernos, os quadrinhos possuem outro formato de leitura, decodificação e 

interpretação do conteúdo gerado por aquela publicação. A leitura se dava de forma quase 

descontínua, entretanto, o público leitor seguia fiel a estas publicações mesmo que produzidas 

com erros editoriais e de publicação. Por conta desta posição da camada de leitores dos textos 

de diferentes gêneros, as publicações possuem um grande índice de circulação entre meios 

sociais de diferentes extratos (CHARTIER, 1995). Oesterheld se aproveita destes meios de 

vinculação de publicações de baixo custo e, em contexto de Guerra Fria e com a escassez de 

papel no continente sul-americano, inova nas condições de impressão com base no 

reaproveitamento das sobras da gráfica para vincular diferentes publicações em diferentes 

formatos (VAZQUES, 2010). Deste modo, é possível realizar a circulação de diversos títulos 

e adentrar em camadas no mercado editorial com um baixo custo de produção, possibilitando 

maiores tiragens e maiores consumos das historietas argentinas.  

 

2.1 ESTUDO DE CASO: SARGENTO KIRK  

Como forma de contextualização breve dos trabalhos de Oesterheld tanto em 

perspectiva de quadrinista como editor, discutiremos acerca das publicações em início de 

carreira, pois logo em seus primeiros trabalhos, Oesterheld consegue imprimir características 

que permeariam seus futuros trabalhos em uma perspectiva geral. Iremos nos deter, 

incialmente, na produção de Sargento Kirk para discutir a relação e inovação presente na 

história em relação ao que era produzido no seu tempo. Sargento Kirk é fruto de um gênero e 
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encomenda mercadológica, que seriam as histórias de Aventuras. César Civita, representante 

do grupo editorial Abril, requisita a história com roteiros de Oesterheld e desenhos do italiano 

Hugo Pratt como forma de reafirmação do gênero de um estilo narrativo extremamente forte 

entre as décadas de 1930 a 1950. Entretanto, diferente da linha de produção dos Faroestes, 

tanto nacionais quanto internacionais, Oesterheld cria uma abordagem distinta no seu trabalho 

e que, daqui pra frente, permeará toda a sua obra em sua extensa carreira: o autor dialoga em 

suas histórias a favor de um debate humanista, que navega ao contrário de toda a concepção 

mercadológica seguido por regras de produção internacional (SANTOS; VAZQUES, 2017). 

Sargento Kirk trata da história de um soldado rebelde do exército americano que, cansado de 

todas as atrocidades e políticas de extermínio aos povos de pele vermelha, torna-se um 

desertor das linhas norte americanas e vive em meio aos nativos locais. Algo incomum para as 

narrativas contemporâneas a este trabalho é, justamente, o tom de reflexão humana contra a 

violência ao próximo ao ponto de se tornar resistência e uma reflexão existencial. Sargento 

Kirk foi publicado nas revistas Misterix e Super Misterix, ambas da editora Abril, e teve sua 

publicação mantida pela revista Hora Cero, da editora Frontera, da qual Oesterheld tornara-se 

proprietário junto ao seu irmão.  

Logo após o rompimento da colaboração com o grupo editoral Abril, Oesterheld 

funda seu próprio grupo, Frontera, com colaboração de seu irmão, Jorge Oesterheld. Dentro 

de sua editora, com a liberdade editorial e criativa, Oesterheld aprofunda os debates internos 

no seu trabalho e ajuda a consolidar o mercado editorial de historietas na Argentina na década 

de 1950. Terá papel importante na formação dos quadrinhos enquanto produção industrial 

nacional. Em seus roteiros e construção de cenário social e político, é perceptível uma relação 

direta com a ambientação latino-americana e, sobretudo, argentina. As obras publicadas pela 

Frontera possuem um teor mais ácido e mais intelectualizado – em certas publicações – que 

condicionam na ampliação do mercado consumidor, assim como, também, o mercado 

qualitativo. Ou seja, há novas pessoas consumindo as historietas na ampliação de público 

enquanto os materiais da editora especializam o gosto, sobretudo o gosto adulto não 

acostumado com o consumo de histórias em quadrinhos. A qualidade e a notoriedade das 

publicações a cabo dos irmãos Oesterheld, possibilitaram a exportação de historietas 

nacionais ao mercado estrangeiro, o que possibilitou inclusive formas de organização sindical 

entreos artistas argentinos inéditas até então (VAZQUEZ, 2010). 

 

3 CONCLUSÃO 
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O trabalho desenvolvido por Oesterheld é inegável para a contextualização de um 

recorte histórico da Argentina. Os resultados obtidos de IC, até o presente momento, apontam 

para a discussão em torno dos trabalhos editoriais de Oesterheld. O roteirista argentino discute 

narrativa e construção de contexto em torno das historietas, enquanto cultura de massa e, 

também, produto editorial. Ao se apropriar de diversos gêneros e discursos narrativos 

inerentes e estabelecidos em mercados estrangeiros (principalmente os comics norte 

americano), Oesterheld consegue discutir em torno das questões latinas e refletir um 

posicionamento social e político em momentos de tensões no cenário de Guerra Fria. Quando 

estes assuntos vinculados por uma cultura de massa e editados em contextos específicos, há 

uma especialização do debate em torno do gênero e mídia, mas como também surge um 

reflexo importante referente ao período de recorte. A experiência argentina na produção de 

HQs, sobretudo nas décadas de 1940 e 1950, é relevante enquanto produção editorial e de 

significação histórica. Entretanto, quando Oesterheld assume publicações e editoração, há 

uma ressignificação dos meios de produção e, também, do mercado editorial de historietas em 

contexto latino-americano.  
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TWITCH.TV: LEITURAS DE CÓDIGOS E SOCIOLETOS NA COMUNIDADE 

GAMER 
 

EIXO TEMÁTICO 7 – LEITURA: IMAGEM E IMAGINÁRIO 

 
João Pedro Barbosa do Nascimento

1
 

Lara Satler Lima
2
 

 

1 INTRODUÇÃO 

O presente resumo, recorte de uma pesquisa aprovada pelo Edital do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da Universidade Federal de Goiás (PIVIC/ 

UFG), tem por objetivo analisar os códigos e socioletos criados na plataforma de streaming 

Twitch.Tv, comumente chamada de Twitch e a que ponto a capacidade de decifrar tais 

códigos pode se tornar segregativa e prejudicial à interação social dos jovens que fazem uso 

lúdico da plataforma.  

Para tanto, o texto será iniciado com a apresentação da plataforma, seu 

funcionamento e como se dá a interação entre o público usuário. Em seguida, será 

apresentado o conceito de socioletos e feita a contextualização da prática de seus usos no 

ambiente digital em comparação com os fenômenos de caráter gírio (relativo ao argot, gíria) 

presentes na vida real em comunidades de jovens da França com os “verlan”, no Peru com a 

“jelinga” e no Brasil com o Internetês de gamers, todos socioletos amplamente utilizados por 

adolescentes e jovens. O recorte, ao selecionar os dois países e a Twitch Brasil, visa mostrar 

que tal fenômeno não tem sido algo presente apenas no universo digital, mas um 

acontecimento global que tem se tornado cada dia mais objeto de discussão e estudo por 

cientistas da área linguística, principalmente.   

Logo após, trataremos de elencar alguns códigos criados pelos usuários e seus 

significados, discorrendo sobre as formas de utilização dos mesmos. Dessa forma, visamos 

reconhecer as táticas e a contextualização necessárias para decifrar os códigos presentes na 

Twitch e consequentemente identificar níveis iniciais de segregação sofrida por aqueles que 

não participam desta comunidade específica. 

Por fim, após a discussão sobre os códigos e da apresentação desses fenômenos e 

de algumas variedades linguísticas presentes no mundo real e digital, será feita uma reflexão 

questionando como tal processo opera nesse universo, da Twitch, amplamente acessado por 
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esses diversos jovens e adolescentes e como isso tem refletido no processo de interação dos 

mesmos. Visando reconhecer a existência de um processo de segregação, gerado pela 

ascensão desse socioleto, pergunta-se como as pessoas que não estão acostumadas ao mesmo 

reagem ao desejar se incluir nesse universo que já possui sua própria linguagem e códigos 

únicos bem estruturados e passíveis, constantemente, de modificação.  

 

2 A PLATAFORMA E SUAS CARACTERÍSTICAS 

A Twitch.Tv, ou simplesmente Twitch, é um site de streaming
3
 que veio ao ar em 

junho de 2011 funcionando como um spin-off
4
 da plataforma Justin.tv - um website 

direcionado à pessoas que quisessem transmitir seu dia a dia ao vivo e consequentemente 

produzir conteúdos de entretenimento. O principal foco da Twitch é a transmissão de video 

games, incluindo playthroughs (ato de jogar ou de gravar um jogo do início ao fim, passando 

por fases e cumprindo missões), além de exibir várias competições de e-sports
5
.  

Somando-se a isso, o conteúdo do website pode ser transmitido em tempo real 

ou on demand (sob demanda, podendo assistir, pausar e retornar vídeos sempre que 

necessário). Esta última característica da Twitch associa-se muito à outras plataformas de 

streaming como o YouTube, por exemplo. Contudo a Twitch diferencia-se deste em alguns 

aspectos como a transmissão majoritária de vídeos ao vivo e nicho focado em games e 

seguimento não muito distintos, consumido principalmente por um público que deseja 

melhorar suas habilidades e desempenho de um jogo específico ou validar se a compra de um 

determinado game vale a pena.  

Ademais, a plataforma possui um foco exclusivamente para jogos, apesar de haver 

outras temáticas como Reactions
6
 e Tutorials

7
, não tão reconhecidas pelo público, 

funcionando só como distração, durante pausas de algumas transmissões. Somando-se a isso, 

este público consegue se comunicar com o broadcaster (jogador transmissor) de várias 

maneiras, seja por intermédio de outras redes sociais como o Twitter ou por uma das mais 

importantes ferramentas de interação presentes na plataforma: o chat (uma ferramenta que 

medeia a comunicação entre público e Streamer por meio de mensagens instantâneas) 

                                                
3
 Tecnologia que envia informações multimídia, através da transferência de dados, utilizando redes de 

computadores, especialmente a Internet, e foi criada para tornar as conexões mais rápidas. Um exemplo de 

streaming é o site Youtube e Netflix. 
4
  Chamado de derivagem, é um termo utilizado para designar aquilo que foi derivado de algo. 

5
  Campeonatos online de video games que em muito casos possuem premiações, torcida e fases diversas.  

6
  Vídeos em que o streamer reage a um vídeo, música, clip ou conteúdos em geral 

7
  Vídeos cujo conteúdo apresentado visa ensinar como fazer ou realizar algo ao público. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Streaming
https://pt.wikipedia.org/wiki/Justin.tv
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogo_eletr%C3%B4nico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogo_eletr%C3%B4nico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Let%27s_Play
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esporte_eletr%C3%B4nico
https://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo_sob_demanda
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Dessa forma, na Twitch, estas práticas de comunicação operam por meio de uma 

ferramenta supracitada disponibilizadas pela própria plataforma: o chat. Nele é onde ocorre o 

contato comunicacional simultâneo entre o Streamer e o público e, por intermédio dele, é 

possível a interação fãs e seguidores, além de receber notificações de donations
8
 e feedbacks

9
. 

É justamente neste chat que a interação gamer-audience acontece, e consequentemente a 

criação dos códigos e socioletos presentes hoje em dia na plataforma.   

 

3 INTERAÇÕES NA TWITCH: SOCIOLETOS E SEUS CÓDIGOS 

Socioleto é a variante de uma língua falada por um determinado grupo e/ou classe 

social ou subcultura, diferenciando-se do idioleto, que seria a forma da língua peculiar de um 

indivíduo e do dialeto que é uma forma de falar peculiar em função da localização geográfica. 

Entretanto, muito se discute que os dialetos frequentemente têm conotações sociais e, por 

isso, vale-se lembrar que esta variante pode ser considerada simultaneamente um dialeto e um 

socioleto, por exemplo. No entanto, trataremos o socioleto como uma variante da língua 

falada no que tange um subsistema de acordo com Calvet (1994), tal subsistema seria 

variações que respeitam as estruturas morfológicas¸ fonológicas e sintáticas da língua, mas 

que se diferem no plano lexical.   

O objetivo da criação e utilização desses socioletos opera no sentido de afirmação 

da identidade desses grupos perante à cultura instituída, para criar relações de cumplicidade 

ou até mesmo uma forma de expressar suas opiniões e pontos de vista de uma maneira única e 

aceita pelo próprio grupo em que o socioleto é formado. Dado isso, para melhor entender a 

formação desse fenômeno, vê-se a necessidade trazer um contexto histórico e etimológico 

para melhor diferenciar esses fenômenos linguísticos.  

Segundo Coseriu (1980), as línguas naturais comumente chamadas de línguas 

históricas devem ser vistas e compreendidas como estruturas ligeiramente complexas que são 

construídas de “dialetos”, “níveis” e “estilos”. Dessa forma, as línguas naturais vão sempre 

apresentar variedades internas que serão pertencentes a três eixos ao menos, sendo estes o 

diastrático (social), diatópico (geográfico) e por fim o diafásico (estilístico). Para o autor, tais 

características formam o que chamamos de “sublínguas” ou línguas funcionais, fenômeno que 

ocorre dentro de uma mesma língua. Diante disso, por mais que uma língua comum (o 

francês, por exemplo) sofra variações nos três eixos, alguns códigos utilizados estão mais 

ligados ao eixo social, sendo chamados de argot (gíria).  

                                                
8
  Doações enviadas pelo público ao jogador que transmite a live. 

9
  Reação positiva ou negativa do público ao emissor do que foi apresentado ou consumido. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua
https://pt.wikipedia.org/wiki/Classe_social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Classe_social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Subcultura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Idioleto
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Para Gálvez (2002), o argot
10

 pode ser vista como uma língua especial de um 

grupo social ou laboral diferenciado, usada por seus falantes somente enquanto membros 

desse grupo social ao qual fazem parte, podendo ser uma extensão de uma língua falada por 

milhões de pessoas mas que sofre modificações com a presença de código decifráveis 

somente por membros de um grupo específico. Somando-se a isso, não pode ser visto como 

uma linguagem independente, mas que vive dentro de outra língua pois suas características e 

raízes pertencem ao mesmo plano lexical.  

No recorte feito, iremos analisar como esse fenômeno ocorre na comunidade 

jovem francesa, peruana e brasileira, sendo estas três analisadas no contexto da Twitch.Tv. 

Sabe-se que a utilização dos socioletos pelos jovens franceses e peruanos podem ocorrer 

também no espaço digital em plataformas de games com a Twitch, algo que necessitaria de 

um estudo mais aprofundado articulando o fenômeno ao contexto cultural e histórico da 

streaming transmitida. Este estudo não será o objeto de análise, pois essa questão é demasiado 

complexa para ser tratada neste espaço.  O intuito da comparação é somente reconhecer a 

globalização do fenômeno estudado que vem tomando espaço nas plataformas digitais.   

Em vista disso, os socioletos que serão analisados no três recortes serão os 

“Verlan” ocorrido na França e países francófonos, os “Jerigas” ou “Jergal” ocorridos no 

Peru e o “internetês” brasileiro passível de modificações no uso pela comunidade gamer em 

função do contexto de inserção: a Twitch. Assim, para entender como o fenômeno ocorre nos 

três recortes, foi-se feito quadros comparativos para ilustrar a lógica na construção desses 

códigos. 

O Verlan, fenômeno ocorrido no idioma francês, caracteriza-se pela inversão das 

palavras da norma padrão francesa respeitando o léxico e estrutura morfológica. No quadro 

abaixo vê-se uma estrutura demonstrativa que exemplifica a lógica na construção desse 

socioleto com alguns dos verlan mais populares entre os jovens, lembrando-se que esta lista 

poderia ser imensurável devido a constante criação de novos verlan por parte da comunidade 

jovem francófona. 

 

 

 

                                                
10

  Gíria. 
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Figura 1 - Quadro demonstrativo na construção do Verlan 

Fonte: Autoria da pesquisa (2019). 

 

Exemplos:  

PT: A mulher era cliente da minha mãe 

FR: La femme était cliente de ma mére 

VL: La meuf était ienclie de ma reum 

 

O Jergal é um fenômeno já ocorrido no na América Latina, pela comunidade 

jovem do Perú. A sua construção caracteriza-se em mais planos e de forma mais complexa, 

sendo os mais comuns o metafórico e outro metonímico como mostrado no quadro abaixo. 

Além desses dois, outras técnicas utilizadas na construção da desse socioleto, segundo Clavet 

(1994), é a subtração de parte da palavra, o acréscimo de uma sequência aleatória à uma 

palavra da língua padrão e uma técnica literalmente de inversão semelhantes ao verlan.  

 

Figura 2 - Quadro demonstrativo na construção do Jeringa 

Fonte: Autoria da pesquisa (2019). 

 

Exemplos: 

PT: A senhorita estava na multidão 

ES: La señorita estaba en la multitud 

JG: La ñori estaba en la mancha 
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Não obstante, o socioleto utilizado na Twitch.Tv possui também as suas regras no 

processo criacional. Para melhor entendê-las será feito a mesma demonstração realizada no 

últimos dois processos apresentados ao entender que foram observadas transmissões na 

Twitch e fóruns de discussão referentes a jogos online, e assim percebido a forma peculiar na 

qual se dá a comunicação dos jogadores nessas plataformas virtuais, com enfoque na Twitch. 

Os argots, gírias, e o elementos são realocados para a esfera cognitiva dos envolvidos que 

conversam entre si, seja essa comunicação mediada ou não por meios tecnológicos, pois o uso 

dos socioletos permanecem fora do digital. Segundo Steven Johnson (2001), os argots se 

aproximam e adentram no digital por serem dinâmicos, afinal  “o influxo de novos termos 

deixa a língua viva” (2001. p. 80). 

 

Figura 3 - Quadro demonstrativo na construção do argot na Twitch 

Fonte: Autoria da pesquisa (2019). 

 

No caso da Twitch, por ser um caso específico ao ocorrer predominantemente no 

espaço digital em comparação com os outros dois recortes, existe a presença de emoticons
11

 

que tornam o socioleto, com linguagem não verbal, ainda mais rico e complexo necessitando 

de uma amplo estudo no que tange a contextualização das imagens. Estas, em muitas vezes, 

são rostos de outros streamers que fizeram algo viral ou participaram de algum acontecimento 

de amplo reconhecimento. Inclusive um dos próprios programadores que fizeram parte do 

desenvolvimento da Twitch, Josh DeSeno, conhecido como “Kappa”, é um dos emoticons 

mais renomados que ao ser utilizado, significa sarcasmo e ironia perante algo que foi dito. No 

                                                
11

  Uma forma de comunicação paralinguística, não verbal.  
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quadro abaixo é possível ver os socioletos não verbais, emoticons, mais utilizados na 

plataforma: 

 

Figura 4 - Quadro de emoticons mais utilizados  na Twitch em 2015 

Fonte: Print de Twithemotes.com (2019)  

 

3 CONCLUSÃO 

Diante do apresentado, nota-se que o fenômeno do socioleto presente nessas 

comunidades e grupos goza de um caráter lúdico ou estratégico, podendo ser utilizado ao 

visar aproximar e fortalecer laços dos próprios integrantes dessa comunidade, expressarem 

sua opinião de forma pessoal utilizando um código próprio e assim dar sentido de 

confiabilidade na linguagem utilizada frente ao que  está sendo dito, além de omitir ou ocultar 

mensagens e conteúdos de conversas perante aos que não estejam acostumados com a 

linguagem.  

Ao cumprir com essas funções, percebe-se que o uso dos socioletos e argots  pela 

comunidade jovem, seja esse uso em grupos virtuais ou não, contribui para a formação de um 

ideal de pertencimento por parte dos membros da comunidade, uma vez que socioletos 

fomentados na rede transportam-se para meio sociais, não virtuais, gerando comportamento 

de expansão do universo outrora convergido apenas no chat na plataforma Twitch.TV.   

Jovens usando camisas com estampas de emoticons da Twitch e encontros 

presenciais entre jogadores e público têm se tornado cada dia mais comuns. Assim, indivíduos 

que não possuírem contato com a plataforma não serão capazes de compreender ou 
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decodificar os códigos ali presentes nos primeiros contatos, necessitando, desse modo, de uma 

exposição prolongada a esse socioleto em específico, seja essa exposição possível assistindo 

as streamings e transmitindo conteúdo na própria plataforma, fazendo uso constante do chat 

onde o fenômeno comumente ocorre.  

Outra forma de compreender os códigos seria uma pesquisa antecipada antes de 

adentrar nesse universo ao buscar significados em fóruns de discussão ou falando com amigos 

que já conhecem a linguagem. Com isso, percebe-se que a exclusão dos não-iniciados pode 

ser real e possível podendo acarretar diversas problemáticas como o cyberbullying, no 

momento em que o indivíduo não compreende a linguagem, além de induzir a 

comportamentos anti-sociais no momento em que o indivíduo não se sente pertencido a 

nenhum desses grupos sociais, sejam eles no ambiente digital ou não.  
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OS DESAFIOS DA AUTORREPRESENTAÇÃO NO CINEMA DOCUMENTÁRIO 

BRASILEIRO 

 

EIXO TEMÁTICO 7 – LEITURA: IMAGEM E IMAGINÁRIO 

 
Kamyla Faria Maia 

 

INTRODUÇÃO 

O real, ou melhor, o mundo histórico em que estamos inseridos, é o principal foco 

de abordagem de diferentes produções audiovisuais cinematográficas e televisivas, como o 

documentário, o telejornalismo e até mesmo os reality shows. Nas últimas décadas a forma de 

abordar o real tem sido influenciada pelas crescentes possibilidades de filmar situações 

cotidianas, por meio de equipamentos cada vez menores, e de divulgar esse conteúdo, por 

meio da internet e das redes sociais.  

Esses avanços tecnológicos têm possibilitado também que cada vez mais pessoas 

possam produzir conteúdo audiovisual, representando os mundos históricos em que estão 

inseridas, a partir da memória e da rememoração. Dessa maneira, é pertinente refletir de que 

maneira a autorrepresentação altera as diretrizes do cinema documentário e se ela pode 

apontar para a democratização da produção audiovisual. Para tanto, esse trabalho busca 

conceituar a representação no documentário (NICHOLS; BERNARDET) com auxílio dos 

conceitos do campo da história, como biografia e memória (MALATIAN, SELIGMANN-

SILVA), e na sequência problematizar como a possibilidade de se autorrepresentar insere o 

“outro de classe” em uma nova posição dentro da realização audiovisual. 

 

1 A REPRESENTAÇÃO DO REAL 

O documentário é uma produção audiovisual que busca representar o mundo em 

que vivemos, que “mostra aspectos ou representações auditivas e visuais de uma parte do 

mundo histórico” (NICHOLS, 2005, p. 30), representam questões, características e problemas 

encontrados neste mundo. 

 

A tradição do documentário está profundamente enraizada na capacidade de 

nos transmitir uma impressão de autenticidade. [...] Os cineastas são 

frequentemente atraídos pelos modos de representação do documentário 

quando querem nos envolver em questões diretamente relacionados com o 

mundo histórico que todos compartilham (NICHOLS, 2005, p. 20). 
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Em tal empreitada, o documentário ou a não ficção encontra alguns desafios, 

como construir uma narrativa que seja atraente para o espectador e que se mantenham fiel ao 

mundo histórico retrato e os atores sociais que permeiam o contexto representado. Essa 

relação com os atores sociais se dá por meio da entrevista, premissa básica do jornalismo e 

que se tornou um cacoete do documentário, assim como aponta Bernardet (2003, p. 285). 

Desde o surgimento do equipamento que permitia a gravação de som in loco, “o som direto 

abriu para o cinema um leque extraordinariamente rico de entrevistas e falas”, mas depois 

desse momento inicial “a entrevista se generalizou e tornou-se o feijão com arroz do 

documentário cinematográfico e televisivo” (BERNARDET, 2003, p. 284-285). O crítico 

ressalta que tal generalização leva à predominância do verbal em detrimento de outras 

representações. Assim, a maior parte dos documentários brasileiros é feita com uma câmera 

ligada na frente de um entrevistado e com baixa capacidade de observação da realidade 

(BERNARDET, 2003, p. 286-287). 

Ao lidar com esses atores o realizador busca dar voz a esse outro (BERNARDET, 

2003). Este outro geralmente é um “outro de classe” (LINS, 2008, p. 20), pertencente a uma 

condição social e econômica diferente da condição do realizador e também da condição 

daqueles que assistem ao filme. Isso ocorre porque a maior parte dos realizadores e do público 

de cinema, principalmente quando pensamos em salas comerciais de cinema, faz parte da 

classe média e porque as histórias que os documentaristas buscam contar se voltam 

prioritariamente para comunidades vulneráveis. No entanto, a maneira de mostrar a realidade 

deste outro acaba, muitas vezes, por não dar voz a ele, mas sim por usá-lo como amostragem 

ou tipificação de uma tese construída pelo realizador,  como afirma Bernardet (2003). 

Com o avanço de novas tecnologias, como as câmeras e a montagem digitais, que 

baratearam os custos de produção cinematográfica, novas possibilidades se abriram na não 

ficção. A divulgação dos filmes do gênero não ficcional também foi impulsionada, 

independentemente das salas comerciais de exibição. Isso ocorreu principalmente pelo 

surgimento e incremento das plataformas virtuais de armazenamento de vídeos, que fez com 

que o alcance das obras aumentasse e atingisse novos espectadores. Essas mudanças 

proporcionaram que o cinema documental se tornasse acessível a pessoas de diferentes 

contextos sociais, possibilitando que sujeitos que antes eram representados pela visão de 

realizados audiovisuais passassem a se autorrepresentar.  

 

2 DOCUMENTÁRIO- MEMÓRIA E BIOGRAFIA 
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Como uma das tentativas de representar o real, o documentário tem que lidar com 

um campo rico e controverso, o da memória. Essa pode ser verbalizada e transmitida de 

diferentes formas pelo sujeito que realiza a busca consciente por suas lembranças ou pelo 

sujeito que vai em busca das memórias de alguém. Essa verbalização compõe uma narrativa 

muito próxima às narrativas de ficção, já que ambas utilizam as mediações imaginárias na 

refiguração do tempo. São momentos nos quais ocorre um encontro entre vida íntima do 

indivíduo e sua inscrição numa história social e cultural. Podemos elencar, pensando 

exclusivamente nos objetivos desta pesquisa, algumas formas de narrativas biográficas, como 

os diários, as correspondências, as biografias e, por fim as autobiografias. Esses diferentes 

relatos biográficos são utilizados tanto no campo da historiografia quanto no campo literário: 

 

Na literatura, as obras de caráter autobiográfico se publicam em toda parte, 

colocando ao alcance do público histórias de vida em escritos tão diversos 

como a autobiografia literária, a autobiografia intelectual, o diário íntimo, o 

diário de pesquisa, o diário de escritor, os relatos de viagem, a 

correspondência e as memórias, em geral, enunciados na primeira pessoa, 

embora por vezes na segunda ou mesmo na terceira, visando à construção de 

um relato a ser recebido como verídico pelo leitor (MALATIAN, 2008, p. 

22). 

 

Os diários íntimos e as correspondências são consideradas escritas ordinárias, 

onde o sujeito trata de fatos corriqueiros da sua vida ou remete informações pessoais a um 

terceiro. Seriam então, atos de memória que dão ensejo à percepção e a representações de um 

tempo (CUNHA, 2007, p. 46-47). A biografia seria o momento em que o autor reconta a 

história de vida de outro sujeito; descreve situações vividas e argumenta sobre problemas 

enfrentados e como o biografado se relacionou com isso. Já autobiografia é outra forma de 

autorrelato, no qual o sujeito está “consciente de si, em possessão de uma memória íntegra de 

sua vida e capaz de abarcar seus elementos divergentes em uma narração” (GALLE, 2006, p. 

68). Os diários, as cartas, as correspondências e as autobiografias constituem um campo de 

possibilidades não só para o historiador, uma vez que o trabalho de constituição de uma 

biografia pode ser feito em diferentes suportes também por escritores, jornalistas e também 

documentaristas.    

Essas maneiras de revisitar a memória feita pelo sujeito, seja ele o autor ou a 

personagem biografada, estão intimamente ligadas à noção de testemunho, momento em que 

o homem verbaliza suas recordações e faz a “passagem constante, necessária e impossível 

entre o real e o simbólico, entre o passado e o presente” (SELIGMANN-SILVA, 2005, p. 82). 
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As personagens seriam as superstes, testemunhas que “subsistem além de” e que são ao 

mesmo tempo sobreviventes de eventos limítrofes. Enquanto rememoram suas vivências para 

nos contar, cada um destes indivíduos transforma os fatos, “cita a história, mas nesse 

momento mesmo, ela a destrói e a recria, dando início a um processo potencialmente sem fim 

de escritura e disseminação” (SELIGMANN-SILVA, 2005, p. 78). 

As narrativas biográficas são constantemente afetadas pela interpretação do 

sujeito ou de quem organiza o discurso. Este interlocutor não está passivo dentro do processo 

dialógico, pois também participa da criação de conhecimento. Narrativas como esta lidam 

com uma identidade inventada e reinventada, “configurações intencionais, que muitas vezes, 

ajustam o passado conforme as necessidades do momento” (GALLE, 2006, p. 74). Por isso, 

como lembra Teresa Maria Malatian ao citar Peter Gay, é preciso tomar cuidado com as 

escritas de si, pois suas táticas evasivas e jogos de exposição e proteção mais ocultam do que 

revelam (2008, p. 24). Em decorrência disso é necessário pensar no trabalho do investigador 

que faz o trajeto de buscar as memórias e também na noção de prova, principalmente aquela 

trazida pelo pesquisador italiano Carlo Ginzburg. É preciso lembrar que o passado não pode 

ser reconstruído em sua totalidade e que para chegar a um relato autêntico é preciso rever 

indícios e testemunhos, numa busca por “pensar e representar a realidade, como todos os 

equívocos e ambiguidades que isso comporta” (LIMA, 2007, p. 111). 

As obras cinematográficas não ficcionais, entendidas como um campo propício 

para a criação de narrativas biográficas, devem ser analisadas sob estes mesmos conceitos. O 

cineasta invade a vida das personagens tanto para deixar que elas falem sobre si e recriem sua 

experiência, quanto para recriar a si mesmo a partir da história delas, para viver a realidade 

que elas vivem.  Desta forma, o filme se transforma em um testemunho de vida e assim nos 

leva a conhecer o mundo histórico dos indivíduos. Como define Eliseu Souza (2008) tais 

documentários podem ser percebidos como modos de narração que são constituídos por 

discursos da memória, a partir da centralidade do sujeito que narra. No entanto, o dispositivo 

fílmico traz um diferencial à construção de narrativas biográficas, já que, diferente de um 

relato escrito, estas obras nos possibilitam ver a imagem da personagem biografada. 

Deparamo-nos com o sujeito em seu todo por meio da imagem em movimento. Nas obras 

cinematográficas documentais temos a possibilidade de ver suas expressões faciais no 

momento em que o sujeito relata suas lembranças, seus movimentos corporais, suas 

hesitações, enfim, as emoções que cada momento do testemunho traz à tona para os 

biografados. 
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Apesar de não ser um relato totalmente colado ao real, o cinema não ficcional 

oferece mais material para a análise da construção de narrativas biográficas, pois nos trazem o 

som e imagem das personagens e locais retratadas. Por meio dele podemos perceber o ato de 

construção dos relatos e em grande parte, o processo de busca das lembranças e a forma como 

os sujeitos se reinventam. Para a análise destes filmes é preciso levar em conta as reações do 

biografado frente ao aparato cinematográfico, a relação dele com o realizador e as 

intervenções deste último sujeito na construção da obra. A forma de abordagem e angulação 

dos filmes pode interferir de forma significativa na maneira como as histórias de vida são 

relatadas. O documentarista neste caso é o observador corporalmente situado no mundo e 

auxiliado por um dos mecanismos de maior penetração, a câmera filmadora, que produz 

sentido por sua posição e “constitui, em toda a construção perspectiva, um poderoso 

mecanismo gerador de sentido” (FRAYZE-PEREIRA, 2005, p. 110-113). 

Ao lidar com esses dois contextos no qual o documentário está situado, o da 

história e o da memória, os realizadores brasileiros tem buscado desde o Cinema Novo novas 

formas de retratar a realidade e de lidar com os sujeitos envolvidos de maneira a permitir que 

eles realmente pudessem falar sobre si mesmos e não apenas sendo usados como mero 

registro amostral. Uma das tentativas buscadas foi a de permitir que os atores sociais tivessem 

acesso ao equipamento cinematográfico e assim pudessem filmar eles mesmos sua realidade. 

Desde os anos 1970 já encontramos registros dessa prática, como no filme Jardim 

Nova Bahia, de Aloysio Raulino, no qual são inseridas imagens filmadas por uma das 

personagens, Deutrudes. Na contemporaneidade temos um dos exemplos mais conhecidos da 

tentativa de autorrepresentação -que parte do cineasta detentor do aparato a ser usado- o filme 

O prisioneiro da grade de ferro, de Paulo Sacramento, que conta a história dos detentos do 

Carandiru, pouco antes de sua desativação. Esse filme ficou conhecido internacionalmente, 

recebendo várias premiações, dentre elas a de Melhor Documentário Nacional no Festival 

Internacional de Cinema Documentário É Tudo Verdade. 

Nesse contexto, em que um realizador toma a iniciativa de incentivar a 

autorrepresentação, surgiram projetos audiovisuais como o Vídeo nas Aldeias, que capacita 

indígenas para realizarem vídeos sobre sua própria realidade. Criado em 1987 pelo cineasta 

Vicent Carelli, esse é um projeto precursor na área de produção audiovisual indígena no 

Brasil, que tem o objetivo de apoiar as lutas dos povos indígenas para fortalecer suas 

identidades e seus patrimônios territoriais e culturais por meio de recursos audiovisuais e de 

uma produção compartilhada com os povos indígenas. 
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CONCLUSÕES 

Os avanços tecnológicos que baratearam os equipamentos de filmagem tiraram do 

cineasta situado na classe média a centralidade no processo de construção de narrativas 

fílmicas. As câmeras cada vez menores, a edição digital e as plataformas digitais de 

compartilhamento de produções audiovisuais possibilitam que mais pessoas tomem a inciativa 

de realizar imagens do cotidiano, as quais podem ser entendidas como documentais, dando 

voz a uma camada da população que antes não tinha acesso aos mecanismos de realização 

audiovisual. Quem antes era representado passou a se representar por meio de sua própria 

visão de mundo. 

No entanto, esses os “outros de classe” ainda tem dificuldades de acessar o 

público de cinema ao contarem suas próprias histórias. Primeiro por que é pequeno o número 

de produções não-ficcionais que chega às salas de cinema comerciais. Segundo porque a 

grande maioria das produções que alcançam esse lugar ainda é produzida prioritariamente 

pelos detentores com certo poder econômico e prestígio na cadeia produtiva. As plataformas 

de streaming e os festivais de cinema são, geralmente, as janelas de exibição das obras 

produzidas por realizadores das camadas populares, o que não garante que as obras alcancem 

o público desejado. 
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OLHAR E VER: HISTOMOSTRA A POESIA PRESENTE NA MICROSCOPIA 

 

EIXO TEMÁTICO 7 – LEITURA: IMAGEM E IMAGINÁRIO 
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1 INTRODUÇÃO 

A formação acadêmica que valoriza e enfatiza a saúde pode desencadear 

importantes mudanças no cotidiano das pessoas. Visando contribuir no processo de formação 

acadêmica focado na saúde, o projeto de extensão HistoMostra incentiva e desafia os 

estudantes das áreas da saúde e ciências biológicas a fazerem leituras de tecidos biológicos 

para além do estudo e descrição técnico-científico da histologia. Dessa maneira, as lâminas 

com tecidos que apenas mostrariam as características da morfologia microscópica, são 

visualizadas com olhares diferenciados.  

As Diretrizes Curriculares dos cursos da área da saúde norteiam para a formação 

de profissionais aptos a desenvolverem ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação 

da saúde (BRASIL, 2001). Todavia, na formação profissional há uma tendência de enfatizar 

os processos patológicos. As práticas hegemônicas presentes nesse contexto reforçam isso, 

mantendo a saúde em um segundo plano.   

Foucault aponta que os discursos resultam de relações de poder presentes na 

sociedade, que por sua vez é formada por indivíduos que agem em conformidade com a 

biopolítica.  Nessa perspectiva, o poder não se encontra limitado a um indivíduo ou como um 

objeto que alguém possua; encontra-se disperso na estrutura social em uma rede de 

dispositivos que afeta tudo e todos (FOUCAULT, 2014). Dessa forma, o poder configura 

práticas ou relações exercidas na estrutura social, inclusive no meio acadêmico que também 

assume a valorização da doença nos processos de ensino-aprendizado. 

Os produtos deste projeto de extensão foram instalados em exposições/mostras 

como forma de compartilhar a beleza e a poesia presentes nos tecidos biológicos visualizados 
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na microscopia. Essas mostras só foram possíveis pela capacidade dos participantes inscritos 

de ler para além do que os olhos podem ver. Este trabalho tem como objetivo relatar a 

experiência vivenciada na condução do projeto HistoMostra do departamento de Histologia, 

Embriologia e Biologia Celular do Instituto de Ciências Biológicas (ICB) da Universidade 

Federal de Goiás (UFG). 

 

2 ASSUMINDO NOVOS OLHARES.... 

A HistoMostra foi idealizada a partir da observação por parte dos professores de 

que os estudantes da disciplina de histologia utilizavam seus celulares no processo de 

aprendizado prático. As imagens auxiliavam nos seus estudos posteriores e também para 

esclarecer dúvidas junto aos professores e monitores. Diante desta nova realidade, os 

professores perceberam que os celulares poderiam ser facilitadores do processo de 

aprendizagem de histologia e de várias disciplinas que utilizam o microscópio. Deste modo, 

ficou evidente que a tecnologia poderia contribuir para o aprendizado, tornando o estudante 

agente ativo desse processo uma vez que ele mesmo tornava-se capaz de construir seu 

material de estudos de forma didática e com qualidade.  

Ao mesmo tempo, observou-se que os estudantes encantavam-se com as imagens 

produzidas por eles. Percebemos que esse encantamento serviria, nesse processo, como 

ferramenta para enfatizar a saúde. Tanto no aspecto do ensino do tecido saudável, como 

também refletir sobre práticas que contribuem na manutenção da saúde mental no nosso 

ambiente acadêmico. 

Assim, para valorizar sua produção e incentivar o olhar artístico sobre essas 

imagens, os professores estimularam os estudantes a produzirem descrições poéticas de suas 

imagens, além das descrições técnico-científicas. Essa ação possibilitou a aproximação entre 

estudante e objeto de estudo, tornando o processo de ensino-aprendizado mais leve e criativo.  

Foram surpreendentes a sensibilidade e a criatividade despertadas nessa ação 

conjunta. Considerando a relevância deste processo na formação acadêmica dos estudantes, 

foi organizado um evento para divulgar as imagens dos tecidos biológicos, em conjunto com 

as considerações artísticas descritas sobre as mesmas. Os estudantes foram estimulados a 

inscrever suas produções nascendo, assim, a HistoMostra.  

Para além do processo de aprendizagem enfatizando saúde, o material obtido 

contribuiu para a aproximação da Universidade e a sociedade em geral. A exposição das 

fotomicrografias percorreu locais públicos levando o conhecimento para a sociedade, 

facilitando o acesso e despertando a curiosidade, o interesse e o entendimento das estruturas 
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do corpo humano a um público que não tem, em seu cotidiano, a possibilidade das 

observações microscópicas. 

Nesse sentido, torna-se oportuno destacar que a ordem do discurso (FOUCAULT, 

2002) aponta para “os efeitos de verdade” que “não são em si nem verdadeiros nem falsos" 

(FOUCAULT, 2014, p.44), mas consequentes da modelagem dos dispositivos existentes 

(institucionais, leis, ideias, atos, práticas, palavras, textos, ditos e não ditos). Assim, os 

envolvidos no projeto apresentaram novos olhares com novas verdades, bem como, 

vivenciaram novos discursos no processo de ensino-aprendizado dessa disciplina, 

modificando suas percepções sobre determinados eventos dentro e fora da rotina de sala de 

aula. 

 

2.1 O PERCURSO... 

Durante os anos letivos de 2016 a 2018, foi permitido aos estudantes fotografar 

imagens visualizadas nas oculares dos microscópios. Eles foram estimulados a utilizar essas 

fotomicrografias em seus estudos de forma individual ou compartilhada. Os professores e 

monitores orientaram sobre padrões básicos para obtenção de fotografias científicas: escolha 

da lente de aumento adequada, iluminação correta, enquadramento da estrutura de interesse e 

foco.  

A exibição das imagens ocorreu inicialmente durante a Semana do ICB dos anos 

mencionados. Os inscritos nas mostras enviaram as descrições técnicas da fotomicrografia 

(estrutura apresentada, aumento final da imagem e técnica de preparo do material). Como 

forma de expressão artístico-cultural também foram apresentadas descrições artísticas das 

imagens, demonstrando o que ela inspirava no autor ou o que pretendia inspirar no 

observador.  

A partir da segunda edição da mostra foi incluída uma categoria de imagens 

produzidas pelos estudantes de pós-graduação por meio de equipamentos mais sofisticados 

capazes de ampliar a qualidade das fotomicrografias, o que proporcionou a articulação com o 

programa de pós-graduação em Ciências Biológicas (PPGCB) do ICB/UFG por meio da 5ª 

Mostra de Divulgação Científica e de Popularização da Ciência. Nesse evento científico as 

fotomicrografias foram agrupadas em categorias (graduação e pós-graduação) e expostas. 

Foram ainda organizadas comissões que avaliaram as fotomicrografias segundo os seguintes 

critérios: qualidade do campo capturado na imagem; correspondência da imagem com a 

descrição dos dados técnicos; originalidade da descrição da imagem; qualidade do texto de 
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descrição segundo as normas cultas da língua portuguesa. As três melhores fotomicrografias 

de cada categoria foram premiadas.  

Posteriormente, as fotomicrografias foram expostas em unidades de ensino da 

UFG: no ICB e na Faculdade de Farmácia. Também em locais públicos de grande circulação 

e em escolas da rede municipal de ensino. Por meio de uma parceria entre a UFG e a 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia (SEDETEC) da 

Prefeitura Municipal de Goiânia, a HistoMostra percorreu escolas municipais e contribuiu 

para a ampliação das possibilidades educacionais de jovens e crianças. As exposições em 

locais públicos ocorreram no Parque Flamboyant e no Centro Popular de Abastecimento 

(CEPAL) do setor Sul, Goiânia-GO. Durante o período já referenciado (2016-2018) foram 

produzidas 180 fotomicrografias de diferentes tecidos que compõe os animais e os vegetais, 

atendendo, aproximadamente, 3200 pessoas. 

 

3 CONCLUSÃO 

As diferentes leituras das fotomicrografias foram expressas por meio da 

sensibilidade naqueles que as produziram, apreciaram e captaram a poesia que acompanhava 

cada imagem. O uso do celular foi visto pelos professores de histologia como um recurso 

adicional no processo de ensino e aprendizagem. As descrições artísticas das imagens 

revelaram a potencialidade criativa e também a expressão cultural dos participantes.  

Ao assumir novos olhares nas aulas de histologia, os participantes envolvidos 

nesse percurso contribuíram para enfatizar a saúde durante a formação acadêmica e 

estimularam a postura ativa dos estudantes. As atividades desenvolvidas nas escolas 

permitiram aos participantes explorar o campo da imagem observada, ampliando a observação 

da estrutura que foi fotografada. Os olhares dos estudantes também foram renovados nessa 

oportunidade de interagir com a comunidade. Assim, o projeto HistoMostra vem, numa 

proposta oportuna e inovadora, incentivar a busca e a construção do conhecimento de forma 

alegre e criativa. 
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O EU NA FOTOGRAFIA CONTEMPORÂNEA: LEITURA SOBRE A CARD FOR 

J.R. PLAZA 

 

EIXO TEMÁTICO 7 – LEITURA: IMAGEM E IMAGINÁRIO 

 
Marina Muniz Mendes

1
 

 

1 INTRODUÇÃO 

O mexicano Iñaki Bonillas (1981–), em A Card for J.R. Plaza
1
, exposto em 2007 

no Claremont Museum of Art, no estado da Califórnia nos Estados Unidos, apresenta uma 

série com base na releitura dos arquivos de seu avô materno. A obra é composta por seis 

quadros, de 25,6 x 20,5cm – tamanho próximo à folha A4, 21 x 29,7cm – cada, combinando 

fotografias impressas e cartões de visita. 

 

Fotografia 1 – Exposição da série A Card for J.R. Plaza 

 

Fonte: Site do Museo de Arte Contemporáneo de Lima. 

 

Para criar o trabalho, o artista debruçou sobre o inventário de seu falecido avô, 

José Rodríguez Plaza (s.d.–2000), que nasceu no País Basco e permaneceu exilado no México 
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a partir dos anos 1930. Plaza não era fotógrafo profissional, mas amador, tendo adquirido uma 

câmera, basicamente, para registrar viagens.  

 

2 HERANÇA: O EU ENCENADO  

Para desenvolver a série, Iñaki Bonillas selecionou, entre o conjunto de 

documentos, dez cartões de visita que o avô havia datilografado, em espanhol, destacando 

ocupações fictícias, que ele não exercia, como: vaqueiro, representante de laboratório, 

administrador, lenhador, encarregado, mecânico, armador, vendedor, encarregado de balcão e 

modelo. 

Aqui, cabe um adendo, mesmo no cartão de vendedor – profissão que exerceu – as 

informações de telefone e endereço não são reais. Ademais, a fotografia escolhida na 

combinação tampouco era de sua ocupação, visto que ele não vendia televisores. Assim, esta 

também é tratada como ficcional pelo artista. 

Então, revisitou todo material fotográfico – de posse da avó, Pilar Plaza –, 

composto por cerca de 30 álbuns e 800 positivos fotografados por José Rodríguez Plaza, 

escolhendo autorretratos que pudessem representar as atividades descritas nos cartões de 

visita; combinando imagem e texto. 

A partir da nova narrativa produzida sobre a história do próprio familiar e de 

posse da máquina de escrever do avô, o artista datilografou o cartão que abre a série: 

autorretratos. Se nos demais cartões as profissões, endereços e números de telefone eram 

fictícios, no de autorretratista, os dados eram o da casa que seu avô viveu e onde os 

documentos foram recuperados. 

Considerando a história da arte, Jesus (2017) chama a atenção para a instauração e 

definição do gênero da autoficção, que penetrou a produção fotográfica contemporânea. 

Portanto, se considera o alinhamento da série fotográfica analisada neste artigo com a estética 

da autoencenação, no contexto da estratégia narrativa.   

Na herança, Bonillas percebeu seu avô encenado. Tal dedução construiu o fio 

condutor na arte de revisitar os autorretratos de Plaza, evocando uma espécie de curriculum 

vitæ visual, relatando uma trajetória de vida ficcional. Já o cartão de autorretratista vai à 

direção contrária, pois apesar de não ter sido uma intitulação do próprio avô, se insere como a 

única experiência manifestada em vida. 
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Fotografia 2 – A Card for J.R. Plaza,  

de Iñaki Bonillas,  primeira obra da série 

 

   Fonte: videoaula do MoMA (2018) 

 

De qualquer forma, o fato dos demais cartões de visita terem sido datilografados e 

guardados pelo avô, somado à quantidade e diversidade das selfies, além da acuidade no 

arquivamento do material – fotografias datadas, coladas em um fichário com folhas plásticas 

de proteção, como se fossem um álbum de família – revelam uma afeição com a mise-en-

scène. 

Cabe parafrasear Jesus (2017, p. 4) – que analisa obras dos fotógrafos Duane 

Michals e Sophie Calle – e considerar que A Card for J.R. Plaza conota aproximação de 

“novas formas de narrativas e de representação do sujeito, oscilando entre o lugar do devaneio 

intimo ou da deriva urbanística”, com a intenção poética e o caráter enigmático e com “a 

predominância da figura ambígua do ‘eu’ enquanto ator e espectador de uma obra em 

processo, ambos em constante negociação”. 

Muito se revela também no título da obra. A escolha da preposição for (para) em 

vez de from (de) – no original em inglês – denota tratar-se de um cartão criado do neto para o 

avô. Por sua vez, conotando uma homenagem com o cartão de autorretratista. Afinal, há 

incoerência, no sentido profissional, de um cartão de negócios de alguém cuja atividade é tirar 

fotos de si mesmo. 
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2.1 DO VERNACULAR À FOTOGRAFIA CONTEMPORÂNEA 

Ao transitar em galerias – e partir disso, em diversas repercussões audiovisuais, 

como em sites e catálogos – a série foi além do resgate de memórias, iluminando a narrativa 

pessoal do avô. Com isso, Plaza passou a ser definido não apenas pelo olhar de seus 

familiares, mas também do público da obra; reafirmando que o eu – persona – se define com o 

olhar do outro. 

Meister (2017) conclui que, comumente, as fotografias de motivação pessoal e 

amadoras são referidas como vernaculares. E Sontag (2004) rememora que o uso popular 

mais antigo da fotografia está em comemorar as conquistas de indivíduos membros da família 

e que, com o ato fotográfico, cada família constrói uma crônica visual de si mesma.   

Da mesma maneira, o álbum da família Plaza não só registra, como constrói 

narrativas e histórias desafiantes. Extrapola o sentido jurídico de inventário, afastando da 

ancoragem enquanto registro para se aproximar das leituras altamente subjetivas; por parte 

dos pólos de produção e de recepção. 

Em um primeiro momento, na vida de J. R. Plaza, eram fotografias populares, 

com a função específica de compor memórias privadas. Entretanto, a partir da interação 

artística de Iñaki Bonillas e da exposição pública, passaram a se constituir enquanto arte 

contemporânea, ampliando a potência visual. 

Recontextualizou a fotografia vernacular na contemporânea, a partir do 

deslocando do âmbito da família para o campo da arte, com suas interações e interpretações 

múltiplas. Essa riqueza de possibilidades de (re)construir narrativas a partir de material de 

momentos íntimos em família é de interesse de uma série de outros artistas e fotógrafos, 

inclusive de célebres também latinoamericanos. 

A brasileira Rosangela Rennó, na instalação Bibliotheca
2
 (2002), apresentou 

álbuns de fotografia de terceiros, com ficha catalográfica descrevendo. Nas paredes da galeria, 

um mapa-mundi apontava os locais onde o material foi adquirido. Sendo que os visitantes não 

tinham acesso ao interior dos álbuns, não conseguiam abri-los, com isso, o ritmo visual das 

histórias tomavam com base apenas as informações textuais. 

Descendente de família judia polonesa, nascido no Chile e radicado no Canadá, 

Rafael Goldchain, em I am my family
3
 (2008), reconstruiu por meio de autorretratos um 

álbum de família com fotos de seus antecessores, visto que grande parte do inventário 

fotográfico foi destruído durante a ocupação nazista. Ou seja, utilizou seu próprio corpo para 

encenar seus familiares. 
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Retomando Iñaki Bonillas, desde 2003, em suas obras
4
, o artista incorpora o 

arquivo fotográfico do avô. Parte do afeto – viveu desde criança com o avô, o tendo como 

figura paterna, visto que o pai morreu cedo – para gerar expressão artística, com diversas 

técnicas, formatos e temas. Ademais, esta peripécia chamou a atenção de escritores, filósofos 

e poetas, culminando em um livro
5
 com digressões teóricas e literárias sobre 20 das 

produções.  

 

3 CONCLUSÃO 

A Card for J.R. Plaza de Iñaki Bonillas além da experiência estética, gera 

discussões a respeito de: afeto como base da produção, contraponto entre ficção e realidade, 

encenação em (auto)retratos, formação da identidade, (re)visitação de materiais de arquivo, 

tornar público documentos pessoais; entre inúmeras outras possibilidades ancoradas pela 

apreciação enquanto arte contemporânea. 

Ademais, no paralelo histórico, dialoga com a difusão dos cartes-de-visite a partir 

do final do século XIX, que impulsionou a criação e circulação de retratos. E com a 

popularização da fotografia no início do século XX, que estimulou a criação de álbuns de 

família com caráter vernacular.  

Em linhas gerais, a obra analisada assume o poder de moldar o entendimento a 

respeito do outro e, concomitantemente, lança luz à percepção da encenação nos registros 

visuais. José Rodríguez Plaza transpôs-se de modelo a personagem. 

 

NOTAS EXPLICATIVAS 

 
1
Disponível em: www.moma.org/collection/works/186540. Acesso em: 31 mar. 2019. 

2
Disponível em: www.rosangelarenno.com.br/obras/view/13/1. Acesso em: 31 mar. 2019. 

3
Disponível em: https://rafael-goldchain.squarespace.com/i-am-my-family/. Acesso em: 31 

mar. 2019. 
4
Amostra de outras obras disponível em: http://www.arte-sur.org/es/inicio/inaki-bonillas-

archivo-j-r-plaza-2/. Acesso em: 31 mar. 2019. 
5
 Páginas 16 e 17 disponíveis em:  

www.jrp-ringier.com/pages/index.php?id_r=4&id_t=&id_p=15&id_b=2250. Acesso em: 31 

mar. 2019. 
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IMAGEM, TEXTO E FALA: O DISCURSO SOBRE ENCENAÇÃO DO RETRATO 

FOTOGRÁFICO DE FAMÍLIA NO PERFIL @MARIAFLORFT NO INSTAGRAM 

 

EIXO TEMÁTICO 7 – LEITURA: IMAGEM E IMAGINÁRIO 

 

Rafael Delfino Rodrigues Alves1 

Ana Rita Vidica Fernandes2 

 

RESUMO EXPANDIDO 

Esta comunicação visa apresentar parte dos resultados da pesquisa “ÁLBUM DE 

FAMÍLIA NOS PERFIS CRIADOS PARA FILHOS(AS) NO INSTAGRAM: UMA 

ENCENAÇÃO EM TRÊS ATOS” em andamento no Mestrado em Comunicação da 

Faculdade de Informação e Comunicação (FIC) que será concluída em 2020. Esta pesquisa 

tem como objetivo analisar como se dá o processo de encenação através dos perfis no 

Instagram criados por pais/mães para seus filhos/filhas, verificando os modos de produção, 

recepção e circulação dos retratos fotográficos no âmbito familiar nesta mídia, assim como a 

maneira por meio da qual pais e mães percebem a encenação do retrato familiar de seus filhos 

e filhas. 

O recorte apresentado aqui tem o intuito de mostrar uma análise discursiva que 

alia imagem (retratos), texto (legendas) e fala (entrevista) por meio da exemplificação de um 

perfil criado na mídia social Instagram para Maria Flor (@mariaflorft), uma criança de um 

pouco mais de um ano de idade, cujo perfil foi criado e é alimentado pela sua mãe (Yasminy), 

a fim de perceber como se opera o processo de encenação, percebendo a existência do mesmo 

em três atos: antes, durante e depois do ato fotográfico. 

Primeiramente, como delimitação teórica, o álbum de família será ampliado na 

teoria apresentado por Silva (2008), nela ele define três pilares para a constituição do álbum 

familiar, sendo eles: o sujeito representado; o meio visual de registro e; a técnica de arquivo. 

Nesta última ele apresenta o arquivo físico, impresso, os meios digitais e explana até mesmo 

sobre as redes sociais da internet. Assim, é justificado a utilização do Instagram como um 

álbum digital on-line, de igual forma será apresentado a aproximação do retrato com a 

família, proposto por Leite (2001) que amplia a noção de retrato na fotografia.  

Ainda na parte teórica, a encenação fotográfica é apresentada sob a ótica de Fabris 

(2004), assim como em Soulages (2010) e em contribuições mais recentes pensando a 
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fotografia contemporânea em Dobal (2013). A primeira autora em uma percepção mais 

histórica, o segundo em um questão mais estética e a terceira em uma possibilidade de quebra 

de barreiras das categorias fotográficas (fotojornalismo, fotodocumento, como exemplos) pela 

observação da encenação em todas elas. Como proposta de ampliação dessa encenação 

fotográfica, neste trabalho ela será tratada em três atos: antes do ato fotográfico (produção), 

durante o ato fotográfico (enquadramento, escolha e montagem) e após o ato fotográfico 

(veiculação).  

Em um segundo momento, o desenho metodológico passa pela apresentação da 

análise de discurso foucoultiana e a releitura de Rose (2001) com a possibilidade de mesclar 

múltiplos imétodos da análise desse discurso na fala, na imagem e no texto. Para exemplificar 

essa metodologia, uma mãe foi selecionada para conceder uma entrevista semiestruturada, 

Lakatos e Marconi (2012), mediada por imagens e textos, ou seja, perguntas feitas sobre 

postagens realizadas por ela no perfil criado exclusivamente para sua filha no Instagram.  

Doze imagens foram utilizadas na entrevista, algumas foram selecionadas pelos 

pesquisadores e outras foram apresentadas pela própria entrevistada para exemplificar sua 

fala. A seleção das imagens, por parte dos pesquisadores, segue a proposta de olhar e cruzar 

imagens conforme proposta de Didi-Huberman (2013). A análise discursiva proposta busca 

fazer um ciclo completo entre a produção de significado para o retrato familiar pautado na 

encenação, possibilitando a compreensão desta prática no ato de produção do retrato, do 

álbum digital on-line no Instagram e da circulação das imagens nele contidas. Além de propor 

uma análise da imagem, não fechada em si mesma, cruzando com outras fontes (legendas, 

comentários e as fala da entrevistada).  

Como proposta conclusiva, esta apresentação cruzou imagem, texto e fala, para 

perceber como é construído um discurso da encenação do retrato de família no Instagram, que 

pode ser apresentada em uma encenação antes, durante e depois do ato fotográfico. A análise 

das postagens do perfil @mariaflorft por meio da entrevista, realizada em janeiro de 2019, 

demonstrou haver uma encenação do retrato em três atos, embora haja uma predominância no 

primeiro (antes), a encenação na produção fotográfica. Vale ressaltar que esta encenação, 

muitas vezes foi negada, sendo considerada pela mãe apenas 20% das fotografias postadas na 

rede social.  

Outra conclusão inicial estaria na ideia de uma encenação da espontaneidade, uma 

busca por demonstrar naturalidade em um processo que é técnico e ao mesmo tempo 

histórico, social e cultural, como a fotografia. A exemplo do instagram de @mariaflort, 

alimentado pela mãe Yasminy, percebe-se que ela delega aos fotógrafos a encenação 
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fotográfica, ao passo que se verifica a existência de certa contradição em seu discurso ao se 

fazer um cruzamento com os retratos e legendas.  
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COLONOS E NATUREZA NA PATAGÔNIA-AYSÉN, CHILE: LEITURA A PARTIR 

DOS DESENHOS DE UM CADERNO DE CAMPO 

 

EIXO TEMÁTICO 7 – LEITURA: IMAGEM E IMAGINÁRIO 

 
Raúl Molina Otárola 

1
. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Aysén é uma região localizada nas latitudes austrais do Chile que faz parte da 

Patagônia ocidental. Possui uma área de 108 mil km2. Até o final do século XIX, eram terras 

virgens, cobertas principalmente de mata nativa. Aysén foi considerado um espaço aberto 

para a colonização (CAMPOS, 1932; CARREÑO, 2002; IBAÑEZ, 1973), que começou no 

final do século XIX de duas maneiras; uma espontânea composta por famílias de colonos 

provenientes da área entre o rio Itata e o arquipélago de Chiloé (MILLAR, 2006; PERI, 

2002). A outra impulsionada pelo Estado, por meio de grandes concessões a empresas 

(MARTINIC, 2004). Os colonos ocuparam os vales dos rios Ibáñez, Simpson, León e 

Tranquilo, e parte do Baker. Também as áreas em torno dos lagos General Carrera, Bertrand, 

Cochrane, Brown, Vargas e O'Higgins, e a dos pampas de Chile Chico. As empresas estavam 

localizadas no rio Baker. A economia dos colonos consistia na pecuária, que considerava a 

natureza como "ervas daninhas", abrindo terras por meio da queimada de florestas para abrir 

pradarias para a alimentação do gado. As economias pecuárias entraram em crise na década 

de 1980, e os campos começaram a ser abandonados e alienados. Entrou, então, um novo tipo 

de "colono": empresas e investidores estrangeiros, que trouxeram uma concepção que 

valorizava a natureza intocada, a beleza cênica formada pela paisagem de lagos, florestas, 

serras e geleiras. Passou-se, assim, de uma "ecologia colonista" para uma "ecologia 

profunda", baseada na preservação e na recomposição da natureza primordial (NUÑEZ et al,. 

2014). 

O objetivo deste trabalho é mostrar as mudanças e intensas transformações 

sociais, culturais, econômicas e ambientais que ocorreram em Aysén nos últimos anos, que 

tentam ser refletidas nos desenhos e aquarelas feitos pelo autor em seu caderno de campo, 

durante a pesquisa financiada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Técnico 

(Projeto Nº 1170643). 

 

2 MUDANÇAS E TRANSFORMAÇÕES EM AYSÉN 
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Desenho1 - Homens que foram colonos e nostalgia identitária 

  

Fonte: Caderno de campo de Raul Molina (2017). 

 

À esquerda: Um morador idoso, antigo colono de Cerro Castillo, no vale do Rio 

Ibáñez, caminha ao longo da orla do povoado. Mantém sua vestimenta do "gaúcho-

patagônico": boina na cabeça, roupas grossas, bombachas e botas dos pampas argentinos. 

À direita: um jovem de Valle El León, montado em um cavalo vestido de 

"gaúcho". Ele só vem nas suas férias de visita para este lugar. Mora na Argentina. As pessoas 

do lugar comentam que ele gosta de se vestir à moda antiga; porém, ele não é mais um 

colono. 
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Desenho 2 - A natureza 

 

Fonte: Caderno de campo de Raul Molina (2017). 
 

A natureza em Aysén preserva lugares intocados e virgens, habitat de inúmeras 

espécies de flora e fauna nativas, onde a colonização quase não transformou a paisagem. Em 

muitos lugares, as colinas cobertas de neve e com geleiras mantêm a floresta nativa em suas 

encostas, e áreas úmidas, lagos e lagoas se formam em seus vales, como no rio Murta, na 

junção com o rio Huina que representa o desenho. 
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Desenho 3 - As paisagens para colonizar 

Fonte: Caderno de campo de Raul Molina (2017). 

 

As paisagens de Aysén compreendem, na parte oriental, vales de cordilheira, 

florestas, rios, geleiras, lagos e lagoas. Na parte superior, os desenhos mostram os vales do rio 

Murta e as cores da paisagem, que aparecem junto ao lago General Carrera. Os desenhos da 

parte inferior referem-se à área de Chile Chico, e mostram a geografia que para o oriente se 

transforma em "os pampas", terras de baixos relevos e planícies cobertas de gramíneas. Estas 

paisagens foram colonizadas pelas economias pecuárias dos colonos. 

Os primeiros colonos e até bem entrado no século XX, construíram suas casas nos 

vales utilizando a madeira da floresta lavrada pelo machado. Na área dos pampas, eles 

construíram casas de barro e telhas de argila. Esta arquitetura foi uma transferência de 

tradições construtivas de mais para o norte do país, de onde vem a maioria das famílias de 
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colonos. Posteriormente, na medida em que era possível conseguir, materiais como o zinco 

para os telhados e, tardiamente, a madeira serrada, foram incorporados. 

 

Desenho 4 - Colonização da natureza 

 

Fonte: Caderno de campo de Raul Molina (2017). 

 

Os desenhos apresentam uma cozinha e uma moradia construídas pelos primeiros 

colonos. A cozinha mostra a chaminé (“humadero”) na parte superior e a moradia mostra sua 

edificação sobre uma base de pedras, preenchidas como uma plataforma com terra na sua 

parte interna para evitar a umidade produzida pelas chuvas e a neve do inverno. A energia era 

e continua sendo a lenha. 

O assentamento de colonos ganhou terras da floresta por meio da queimada, para 

estabelecer pradarias para o pastoreio de ovelhas e cordeiros, a manutenção de alguns 

bovinos, bois e cavalos. Os animais domésticos também acompanhavam os colonos, onde o 

cão era o animal de companhia, trabalho e caça. 
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Desenho 5 - As ovelhas o gado principal dos colonos e cães pastor 

  

      Fonte: Caderno de campo de Raul Molina (2017).  

 

No desenho é possível apreciar as últimas ovelhas que são mantidas como gado 

principal pelos poucos colonos que subsistem em alguns campos da geografia de Aysén. 

Durante os partos das ovelhas, os cães mais inquietos têm as patas dianteiras amarradas aos 

colares para impedir que eles corram atrás dos coelhos, que quando fogem passam entre as 

ovelhas que estão em processo de parto. Estes desenhos são do vale do rio Tranquilo-San 

Lorenzo e do lago Brown. 

O perigos para a natureza eles eram incêndios florestais. O assentamento dos 

colonos ao abrir campos de pastoreio para o gado por meio da queimada, causou, em muitas 

ocasiões, descontrolados incêndios de florestas, que deixaram encostas de colinas desmatadas. 

Os solos finos e subdesenvolvidos permaneceram expostos à erosão do vento, a chuva e a 

neve. Em alguns lugares, os troncos das árvores queimadas ainda podem ser vistos como 

testemunhas da tragédia ígnea. 

Por sua vez, o colono e seu rebanho enfrentaram a ameaça recorrente dos 

predadores, o mais sendo o mais ativo o puma (Puma concolor). Este felino é responsável 
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pelas inúmeras perdas de cabeças de gado. A morte de ovelhas na primavera e no verão, pelo 

ataque do puma, é denominada pelos colonos como "o dano". 

 

Desenho 6 - O perigos para a natureza e pecuária dos colonos 

  

   Fonte: Caderno de campo de Raul Molina (2017). 

 

Nos desenhos é possível apreciar os perigos que a natureza e a pecuária enfrentam 

nas áreas de assentamento dos colonos. O desenho do lado esquerdo corresponde ao lugar 

chamado rio Tranquilo do lago General Carrera, onde são apreciadas encostas degradadas 

pelo incêndio florestal acontecido de 1936 a 1938. A floresta nunca se recuperou na encosta 

rochosa, devido aos solos finos e erodidos. É possível apreciar no topo os troncos das árvores 

mortas pelo fogo. As terras ficaram empobrecidas, a área de navegação dos animais foi 

perdida e diminuiu a água, que era acumulada nos solos florestados. 

No desenho do lado direito, são esquematizados os hábitos de caça do puma, 

narrados por Fernando Esparza, um antigo colono de Porto Bertrand. A atividade de caça ao 

puma é reconhecido porque ele ataca o gado doméstico e, em última instancia, os animais 

selvagens. No desenho é possível ver que primeiro ele ataca os cordeiros e as ovelhas, depois 
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os bezerros e os potros. Quando o puma não está perto das fazendas dos colonos, ele caça, de 

preferência, guanacos (Lama guanicoe), huemuis (Hippocamelus bisulcus) e, quando a 

comida é escassa, ele caça, eventualmente, lebres e coelhos silvestres. Um colono do lago 

Brown, comenta: 

 

Uma leoa pode matar até 30 ovelhas em uma noite... Ela faz isso para 

ensinar a caçar seus filhotes, porque quando ela chega ao curral vai com dois 

ou três filhotes... até mais, porque a família Pizarro, antigos colonos, perdeu 

80 animais em uma noite (CASTRO, 2016)
2
. 

 

Os últimos colonos. A crise da pecuária que começou na década de 1980 

desencadeou vários processos que levaram à dramática diminuição das economias dos 

colonos. Entre eles, está a depreciação da massa pecuária, o abandono da terra e a migração 

para as cidades dos jovens para estudar ou trabalhar, e o com falecimento dos colonos veio a 

venda da terra. Nos vales dos rios Ibáñez, Simpson, León e parte dos campos do Baker, nas 

áreas próximas aos lagos General Carrera, Bertrand e Cochrane, e na de Chile Chico, o 

processo de abandono dos colonos e a venda de terras pode ser claramente apreciado. Apenas 

em alguns vales distantes e de difícil acesso, subsistem os últimos colonos dedicados a uma 

economia pecuária em crise. Um deles é o vale do rio Tranquilo-San Lorenzo e o lado do lago 

Brown, onde algumas famílias desenvolvem atividades tradicionais pelas quais alguma vez a 

identidade da Patagônia de Aysén foi reconhecida.  

O seguinte desenho (N°7) do croqui mostra o vale do rio Tranquilo-San Lorenzo 

até o lago Brown, que fica longe da pequena cidade de Cochrane e das principais vias de 

comunicação. As linhas pontilhadas representam a estrada de terra construída recentemente. 

As últimas famílias de antigos colonos estão localizadas no vale. Em 2016, havia quatro a 

cinco famílias que mantinham uma economia pecuária com raízes colonizadoras, entre elas os 

Aillapan, os Ibáñez e os Pizarro. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2
  CASTRO, Alfredo lago Cochrane, Diário de campo, 30 de setembro de 2016. 
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Desenho 7 - Mapa do vale do rio Tranquilo-San Lorenzo e os últimos colonos 

  

 

Fonte: Caderno de campo de Raul Molina (2017). 
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O vale do rio Tranquilo-San Lorenzo não é frequentado por veículos, quase 

ninguém entra nessas coordenadas. Quando eu o visitei, o barulho do motor da caminhonete 

fez aparecer os moradores na beira da estrada. Eles vinham montados em seus cavalos para 

ver a novidade. Encima de um monte de terra encontrei Aillapan, no desenho da esquerda. No 

final da estrada, e depois de uma ponte de construção recente, apareceu Alamiro Pizarro, 

retratado no lado esquerdo. Com eles eu conversei. Eles me contaram que eram os últimos 

habitantes e que naqueles lugares não era comum ver visitantes. 

 

Desenho 8 - Colonos o que já não estão 

  

  Fonte: Caderno de campo de Raul Molina (2017). 

 

Quando no ano de 2017 eu voltei a visitar os mesmos lugares, soube que alguns 

deles não estavam mais. Um ano antes, na mesma estrada para o rio Tranquilo, eu havia me 

encontrado com Carlos Ibáñez, que estava pastoreando suas ovelhas. Desta vez eu recebi a 

notícia de sua morte. A vez que eu o conheci desenhei sua estampa, à esquerda do desenho de 

cima. Parecia que a notícia de sua partida escrevia o destino de outros lugares que foram 

povoados por colonos, como rio León. Ali, a família de Rolando Montenegro mal sobrevivia 
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depois de sua morte. Eu só pedi para desenhar uma fotografia antiga na qual ele aparece 

montado em seu cavalo, com manta e boina dos pampas. 

Parecia que as paisagens dos vales dos rios Tranquilo-San Lorenzo e León 

estivessem ficando sem colonos, terras abandonadas e vendidas pelos seus descendentes. Os 

desenhos a seguir mostram esta realidade e sensação. À esquerda, uma colina íngreme 

cumprimenta na entrada do vale do rio Tranquilo: é a colina San Lorenzo, e à direita 

desenham-se o inverno e os campos com a neve do rio León. 

 

Desenho 9 - As paisagens do rio Tranquilo e do rio León são estar sozinho 

Fonte: Caderno de campo de Raul Molina (2017). 

 

Como explicar este resultado na Patagônia de Aysén? Qual tem sido o processo 

entre homens e natureza? Como a ecologia dos colonos sucumbiu? Estas são as perguntas que 

eu me fazia enquanto conversava com os moradores colonos; observava e desenhava a 

paisagem e os campos pecuários. Dali, o resultado de um processo histórico que parece estar 

finalizando é o desenho a seguir, e que eu intitulei "Transformações da paisagem". 
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Desenho 10 - Síntese da transformação da paisagem. 

 

Fonte: Caderno de campo de Raul Molina (2017). 

 

O desenho apresenta a sistematização do processo de colonização desde sua 

origem até os dias de hoje, ordenado com números. 1.- Os primórdios da floresta e da 

natureza virgem. 2.- A colonização da natureza com a queimada para abrir campos de 

pastoreio. 3.- Pleno desenvolvimento da economia pecuária dos colonos, as pradarias cheias 

de gado. 4.- Crise pecuária, diminuição do gado, abandono de terras, redução de pastagens e 

recolonização da vegetação. 5 y 6.- Abandono e venda de terras compradas por novos 

proprietários que "as protegem para uma ecologia intocada" e/ou as transformam em locais 

para o turismo. 

 

3 CONCLUSÃO: O NOVO OLHAR DA NATUREZA 

As economias e ecologias dos colonos em declínio deu lugar a uma nova forma de 

ver a natureza. Ela consiste na conservação e restituição das florestas e pradarias à sua 

condição original, um processo de reversão da paisagem. Trata-se de uma "ecologia profunda" 
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que busca a preservação e restauração da paisagem original, cuja aposta econômica está na 

experiência estética e no aproveitamento da paisagem por meio do turismo e a conservação 

como campos privados. O exemplo mais emblemático é a Fazenda Chacabuco, de 80.000 

hectares, uma das propriedades mais extensas da Patagônia de Aysén. A fazenda foi entregue 

em 1908 ao inglês Lucas Brigdes como parte da concessão do Baker. Passou por vários 

proprietários, até que, no final de 1990, ela foi adquirida por um investidor norte-americano, 

representante da "ecologia profunda", e passou a se chamar Parque Patagônia. Não ficou 

nenhum vestígio da atividade produtiva pecuária que a caracterizou. Hoje em dia, juntamente 

com a "Reserva Nacional Tamango" e o "Parque Nacional Jeinimeni", eles criam um imenso 

território dedicado à preservação da natureza intocada ou original. Juntamente com eles, a 

venda de terra a proprietários com este novo olhar da natureza se estende para os vales dos 

rios Ibáñez, Simpson, Leon e Baker Tranquilo, e as áreas circundantes dos lagos General 

Carrera e Bertrand. 
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A COMPRESSÃO DE PLANOS COMO RECURSO EXPRESSIVO NO CINEMA: 

SOBRE O USO DE LENTES TELEOBJETIVAS EM SANGUE NEGRO 

 

EIXO TEMÁTICO 7 – LEITURA: IMAGEM E IMAGINÁRIO 
 

Rosana Maria Ribeiro Borges
1 

Thiago da Silva Rabelo
2
 

 

1 INTRODUÇÃO 

O trabalho é composto por resultados parciais de uma pesquisa mais ampla sobre 

os diferentes recursos expressivos encontrados na obra do diretor Paul Thomas Anderson. 

Trata-se aqui de uma investigação interessada pelo uso estilístico de lentes teleobjetivas no 

longa-metragem Sangue Negro (2007) - (There Will Be Blood) - como forma de representar 

estados mentais e afetivos dos personagens. O objetivo é entender escolhas criativas 

específicas do diretor ao conduzir o embate entre Daniel Plainview (interpretado por Daniel 

Day-Lewis) e Eli Sunday (Paul Dano), central para o filme. Para isso, o conceito de expressão 

é discutido a partir dos estudos de Croce (2016) e os elementos técnicos da fotografia 

cinematográfica têm como amparo as definições de Bordwell, Thompson e Smith (2017).  

A análise fílmica é a metodologia adotada pela pesquisa, a partir da qual uma cena 

envolvendo o último encontro entre Plainview e Sunday foi analisada. Como resultado do 

estudo, foram percebidas evidências que apontam para o uso expressivo de longas distâncias 

focais como maneira de complementar a mise en scène apresentada pelo filme. Assim, a 

compressão de planos da imagem cinematográfica, efeito característico de lentes 

teleobjetivas, ressalta as posições antagônicas de Plainview e Sunday, bem como qualidades 

de sentimento (representações de ódio e desprezo) diretamente ligadas à narrativa proposta 

por Anderson em seu roteiro. 

 

2 PAUL THOMAS ANDERSON E A EXPRESSIVIDADE EM SANGUE NEGRO 

Nascido em Studio City, Califórnia, no ano de 1970, Paul Thomas Anderson 

possui uma carreira ainda recente (seu primeiro longa-metragem data do ano de 1996), mas 

que já é considerada pela crítica especializada como marcante na história do cinema. Segundo 

o Internet Movie Database (IMDb), o cineasta tem no currículo 39 créditos de direção, dentre 

                                                
1  Pós-Doutoranda em Comunicação e Cultura na Universidade Federal do Rio de Janeiro e professora do 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação e do Curso de Jornalismo da Faculdade de Informação e 

Comunicação da Universidade Federal de Goiás. E-mail: rosanaborges.ufg@gmail.com. 
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os quais estão alguns curtas-metragens premiados, como Cigarettes & Coffee (1993), e 

diversos videoclipes produzidos para nomes de peso do cenário internacional, como as bandas 

Radiohead, Haim e as cantoras Aimee Mann e Fiona Apple. No cinema, e mais 

especificamente trabalhando com longas, Anderson conta atualmente com nove títulos, sendo 

um deles o longa-metragem Sangue Negro, objeto do presente trabalho. 

Parcialmente inspirado no romance Oil! (1927), de Upton Sinclair, Sangue Negro 

se passa no final do século XIX e início do século XX, e acompanha a trajetória de seu 

protagonista, Daniel Plainview, ao longo de três décadas. A princípio interessado por pepitas 

de ouro, o personagem, com o passar dos anos, decide a acompanhar o interesse dos 

empresários estadunidenses por combustíveis fósseis. Assim, ao descobrir que existe uma 

grande quantidade de petróleo em Little Boston, Califórnia, decide mover toda a sua equipe 

para o local na tentativa de convencer moradores a permitir o arrendamento de terras por 

valores aquém do esperado. Chegando ao vilarejo, no entanto, Plainview é confrontado pelo 

pastor Eli Sunday, que compreende as reais intenções do empresário e passa a pressioná-lo 

por quantias superiores e que possam ser direcionadas à reforma de sua igreja. Plainview, por 

sua vez, se recusa a ceder e decide se vingar de Sunday à medida que as plataformas que 

construiu começam a drenar o solo com êxito. O embate entre o pastor e o prospector de 

petróleo é o conflito que serve de coluna vertebral para o filme, ao passo que a forma com que 

Paul Thomas Anderson expressa ideias e qualidades de sentimento relacionadas a essa tensão 

surge como o principal interesse da pesquisa apresentada. 

 

2.1 SOBRE O CONCEITO DE EXPRESSÃO NO CINEMA 

Para Croce (2016, p. 33), a noção de “expressão” precisa ser entendida como 

diretamente ligada à intuição (ou representação), ao passo que “o espírito não intui senão ao 

fazer, ao formar, ao expressar”. É necessário agir para que haja expressão, portanto. Dessa 

maneira, pensar a atividade exercida por Paul Thomas Anderson em seu trabalho é, em si, 

analisar como o cineasta dá forma às impressões que possui, ou seja, como ele exerce sua 

capacidade de intuí-las, de expressá-las. No caso de filmes, além das cores, dos tons e do 

contorno das formas presentes na imagem, inúmeros outros elementos próprios da linguagem 

cinematográfica podem ser considerados recursos expressivos passíveis de utilização por 

parte de quem cria, ou seja, permitindo a realizadores expressar aquilo que, antes, carregavam 

como meras impressões. Desse modo, nos interessa compreender um pouco melhor de que 

maneira Paul Thomas Anderson expressa qualidades sentimentos próprias do conflito mantido 

entre Eli Sunday e Daniel Plainview. Como enfoque do estudo, destacamos o uso da 
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compressão de planos possibilitada por lentes teleobjetivas em cenas e sequências 

protagonizadas por ambos os personagens. 

De acordo com Thompson (1988), a indicação de padrões em um filme aponta 

para intenções específicas de um(a) cineasta, assim como o surgimento de uma variação tende 

a surpreender o público e instigá-lo a procurar sua função no âmbito geral da obra. A partir 

dessa ideia, se destacou, durante o processo de decomposição de Sangue Negro, a recorrência 

de cenas e sequências baseadas no uso complexo de lentes teleobjetivas, bem como a 

associação dessas composições a momentos nos quais Eli Sunday e Daniel Plainview entram 

em conflito verbal e/ou físico. Assim, determinamos este padrão como aquele que guiaria a 

presente análise, na busca pela possível função que este recurso tem em meio à obra. 

 

2.2 SOBRE O USO EXPRESSIVO DE LENTES TELEOBJETIVAS EM SANGUE NEGRO 

É justamente sua capacidade de comprimir a perspectiva que faz da lente 

teleobjetiva uma importante referência para o estudo que propomos. Segundo Bordwell, 

Thompson e Smith (2017), lentes teleobjetivas permitem a compressão do espaço situado no 

eixo da câmera, reduzindo, dessa maneira, detalhes de volume e profundidade. Em outras 

palavras, os planos são “espremidos” uns nos outros, assim como acontece com a imagem que 

vemos ao usarmos um binóculo ou um telescópio. Trata-se, portanto, do efeito contrário 

àquele descrito na apresentação da primeira família de lentes. Dessa forma, se nas grande-

angulares o movimento de objetos e atores de um plano a outro leva menos tempo para 

acontecer, por conta da dilatação ilusória do espaço, numa teleobjetiva qualquer deslocamento 

ocorre de maneira muito mais demorada, tendo em vista que grandes distâncias parecem 

muito menores numa imagem com profundidade e volume comprimidos. O encontro final 

entre Eli e Daniel (figura 1) é exemplo disso. 

 

Figura 1: Eli visita Daniel em busca de dinheiro 

 

Fonte: Blu-ray do filme Sangue Negro. Ano: 2007. Direção: Paul Thomas Anderson. Tempo dos frames: 

139’04” (1.1), 146’12” (1.2) e 146’15” (1.3). Colagem elaborada pelo autor (2018). 

 

Sangue Negro se passa ao longo de três décadas, mais precisamente do ano de 

1898 ao ano de 1927, sendo esse último período o contexto cronológico da cena em questão. 

1.1 Ângulo de visão amplo: paz. 1.2 Lente teleobjetiva: atrito. 1.3 Plainview se sobrepõe a Eli. 
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Daniel e Eli há muito não se encontram, ao passo que Plainview, agora magnata do petróleo, 

mora sozinho em sua mansão depois de cortar relações com todas as pessoas que um dia 

foram importantes em sua vida. Fisicamente debilitado pela idade avançada, pelo alcoolismo 

e por um problema na perna esquerda oriundo de uma queda vista no início do filme, o 

personagem adormece na pista de boliche de sua mansão, ao lado de um prato contendo um 

pedaço de bife. É quando Eli Sunday, que anos antes havia deixado Little Boston numa 

missão religiosa, reaparece para despertá-lo. 

A princípio, Sunday prepara alguns drinques (10.1) e afirma ter começado a 

trabalhar no rádio. Respondendo a uma pergunta de Plainview, o rapaz garante não passar por 

dificuldades em sua vida e informa sobre a morte do Sr. Bandy (Hans Howes), proprietário de 

um terreno em Little Boston que foi disputado por Daniel anos antes. Em seguida, Eli revela 

seu verdadeiro interesse com a visita: propor a Plainview o arrendamento dos mil hectares de 

terras deixados por Bandy ao seu neto, William (Colton Woodward), que decidiu, segundo o 

pastor, tentar a vida como ator em Hollywood. 

Daniel, então, diz que concorda em fechar o acordo, surpreendendo Eli pela 

rapidez com que toma a decisão. No entanto, Plainview exige, como contrapartida, que o 

visitante admita que sempre foi um falso profeta. “Quero que diga que Deus é uma 

superstição”, complementa.  Trata-se de uma cena que sintetiza e dá aspectos de clímax a todo 

o conflito mantido entre ambos os personagens desde o início do filme. O capital e o sagrado 

se misturam de vez e geram o tensionamento tão caro a Anderson em Sangue Negro, surgindo 

daí a importância, numa análise estilística, de como ele estabelece o encontro derradeiro entre 

seus personagens principais.  

Na cena em questão, a escolha do comprimento focal das lentes surge como 

elemento fundamental para entender a posição e a movimentação dos atores pelo quadro. 

Sobre o assunto, sabemos que 

 

Cineastas pensam de maneira cuidadosa sobre a perspectiva de uma imagem. 

A principal decisão diz respeito à distância [ou comprimento] focal da lente. 

Em termos técnicos, a distância focal é a distância que separa o centro da 

lente, ponto em que os raios de luz se convergem, do filme [ou sensor 

digital]. O comprimento focal altera o tamanho e as proporções das coisas 

que vemos, assim como quanta profundidade percebemos em uma imagem. 

(BORDWELL; THOMPSON; SMITH, 2017, p. 168, tradução nossa) 

 

No momento em que Sunday prepara os drinques oferecidos a Plainview (1.1), é o 

trabalho de uma lente grande-angular que situa a posição dos atores um em relação ao outro, 

cumprindo, dessa forma, a função denotativa do estilo. Eli parece um pouco menor no centro 
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da imagem por estar relativamente afastado de Plainview, que surge sentado em primeiro 

plano. À medida que a conversa avança e a proposta do pastor é condicionada por Daniel, 

Anderson e seu diretor de fotografia, Robert Elswit, optam por uma lente teleobjetiva (1.2 e 

1.3). A mudança sugere o conflito entre aquilo que Eli deseja e a forma com que Plainview se 

vê em relação ao seu visitante. Após conduzir Sunday em sua “confissão” e revelar que as 

terras da família Bandy já foram drenadas, Plainview, com o auxílio da compressão de planos 

típica da distância focal escolhida, se transforma numa mancha ameaçadora no quadro (1.2). 

Devido à distância estabelecida momentos antes (1.1), seus passos levam muito mais tempo 

para atravessar os poucos metros que o afastam de Eli, permitindo que seu corpo, distorcido 

na imagem, se sobreponha ao do jovem pastor, fazendo-o desaparecer (1.3). Trata-se de uma 

escolha de lentes não apenas narrativa e formal, mas também dramática, tendo em vista o 

atrito visual proporcionando no exato momento em que Daniel se vinga de seu algoz.  

 

3 CONCLUSÃO 

A breve análise realizada ao longo do texto atua como um dos resultados parciais 

de uma pesquisa interessada pelo estilo de Paul Thomas Anderson em seus filmes. O uso não 

apenas estético, mas também dramático da lente teleobjetiva ao longo da última conversa 

mantida entre Plainview e Sunday reforça evidências reunidas a partir do estudo de outras 

cenas e sequências do longa-metragem de 2007, todas compiladas e estruturadas de modo a se 

tornarem uma Dissertação que será defendida em março de 2020. Ao tensionar a relação de 

seus personagens, apostando num constante atrito provocado por corpos que se chocam física 

e simbolicamente, Anderson demonstra interesse pelo uso complexo dos recursos 

disponibilizados pela linguagem cinematográfica, expressando ideias e qualidades de 

sentimento de modo a potencializar as possibilidades oferecidas pela imagem bidimensional e 

cinematográfica.  
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Rossane Elias Carvalho
1
 

Mayllon Lyggon de Sousa Oliveira
2
 

 

1 INTRODUÇÃO 

Esse trabalho se propõe a estudar as relações entre os sujeitos negros e seus 

estereótipos no filme Django Livre (2012), dirigido pelo cineasta Quentin Tarantino. A 

análise estrutura-se a partir de uma análise fílmica (PENAFRIA, 2009).  

Para tanto, faz-se uma revisão bibliográfica sobre os conceitos de representações 

sociais, a partir de Moscovici (1961) e Denise Jodelet (1993) na intenção de entender e 

estabelecer as relações entre os processos de construção culturais que emergem das relações 

humanas e das suas práticas. Também nos apropriamos dos conceitos de estereótipos, a partir 

de Lippman (1972), cujas discussões apontam para uma certa cristalização dessas 

representações a ponto de virarem, o que é de interesse desse trabalho, formas de subjulgação 

de um determinado grupo de sujeitos por outrem, a partir das suas próprias leituras de mundo. 

Por fim, esse trabalho se propõe também a discutir, a partir desse arcabouço 

teórico, as relações entre essas representações sociais e seus estereótipos relacionados com 

certa construção das identidades – seguindo os apontamentos de Tomaz Tadeu Silva (2000) - 

dos sujeitos negros, a partir das leituras do filme. Bem como as formas de diferença, 

subjulgação e preconceitos que daí decorrem. 

O que esperamos é que a partir da análise fílmica, consigamos fazer uma leitura 

da perspectivas desses sujeitos no mundo e em que medida essa obra cinematográfica, que já 

é em si a leitura de um mundo (imaginado ou real) do cineasta, serve como uma ferramenta 

para romper ou manter esse padrão de abjeção a que esses sujeitos negros estão imersos. 

 

2 DAS REPRESENTAÇÕES 

O termo representação surge na sociologia de Emile Durkheim, no início do 

século XX. A princípio, ele teorizou e denominou o fenômeno de representação coletiva. O 

pensador, considerado o pai da sociologia, foi fortemente guiado pelas ideias marxistas, pelo 
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objetivismo e pelo positivismo que imperavam na época. Para ele, o fato de que o homem 

vivia em sociedade creditava à ele a condição de ser sociável, absorvendo hábitos, costumes, 

comportamentos em uma sociedade regida pela religiosidade unificada (DURKHEIM, 1978).  

Partindo dessa realidade, Durkheim diz que as representações coletivas são 

construídas através do encontro dos conhecimentos adquiridos na sociedade e reproduzidos 

nela mesma, de forma inconsciente, já que a força exterior do grupo é o que marca essas 

representações. Nesses termos, a representação coletiva nada mais era do que um termômetro 

da sociedade, uma forma de reconhecer e analisar a realidade coletiva, pois externava os 

sentimentos, a fé e o conhecimento daqueles grupos.  

Décadas depois, quando o conceito é resgatado por Moscovici, ganha luz pelas 

mãos da psicologia social, e não mais da sociologia. Em seus primeiros estudos, já usa o 

termo social em substituição ao coletivo, o que permite a amplificação do significado: não 

somente expõe conhecimentos, mas também os produz.   

Serge Moscovici (1961) entende a representação social como um fenômeno que 

engloba explicações, ideias e manifestações culturais que caracterizam um determinado 

grupo. A representação acontece a partir da interação dos indivíduos dentro desses grupos e 

apesar de viverem em ambiente coletivo não perdem os atributos típicos da sua personalidade, 

como princípios e valores. Quando há identificação do indivíduo com determinado grupo ele 

passa a ser visto e entendido pela sociedade a partir do seu comportamento cultural em 

companhia dos demais pertencentes ao mesmo grupo.  

A representação que uma classe elabora sobre quais atitudes tomar para que seus 

componentes  criem relações entre si faz com que os mesmos procedimentos específicos 

sejam definidos, chegando aos mesmo objetivos. Identifica-se aí, um primeiro processo de 

representação social: a elaboração, por uma comunidade, sob pressão social, de uma 

concepção que não leva em conta a realidade do comportamento social, mas como o grupo se 

organiza dentro do funcionamento cognitivo.  

A cognição é o processo de aquisição de conhecimento, puro e simplesmente. 

Envolve fatores diversos como o pensamento, a linguagem, a percepção, a memória, o 

raciocínio, enfim, processos que fazem parte do desenvolvimento intelectual. Já a psicologia 

cognitiva está ligada ao estudo dos processos mentais que estimulam e diferenciam o 

comportamento de cada indivíduo e o desenvolvimento cognitivo, ou seja, intelectual. 

Abordamos a cognição nesse momento para fazer um parâmetro sobre a cognição, as imagens 

criadas na representação e a epistemologia (enquanto reflexão geral acerca da natureza, das 

etapas e limites da mente e do conhecimento humano) como fatores convergentes para a 



 

349 

estruturação de pensamentos. Essas teorias, nascidas no behaviorismo, apresenta as 

representações como “teorias implícitas”, que facilita operações mentais na interação diária 

com o mundo externo.  

Nesse sentido, as representações sociais são uma maneira de pensar, entender e 

interpretar o cotidiano com o intuito de fixar suas opiniões em relação a situações, eventos, 

objetos e mensagem que lhes impactam. Em outras palavras,  

 

a representação social é um conhecimento prático, que dá sentido aos 

eventos que nos são normais, forja as evidências da nossa realidade 

consensual e ajuda a construção social da nossa realidade (SÊGA, 2000, p. 

129).  

 

Moscovici (1961) desenvolve a matriz da Teoria das Representações Sociais a 

partir da investigação do processo no qual as pessoas transformam conhecimentos científicos 

em conhecimentos de senso comum, ou seja, transformam estudos e leis científicas em ideias 

comuns com entendimentos médios, próprios à maioria das pessoas. Moscovici caracteriza o 

senso comum como “a forma de compreensão que cria o substrato das imagens e sentidos, 

sem o qual nenhuma coletividade pode operar” (MOSCOVICI, 1961, p. 48).  

Em suas próprias palavras, interessou-se no poder das ideias de senso comum, isto 

é, no “estudo de como, e por que as pessoas partilham o conhecimento e desse modo 

constituem sua realidade comum, de como eles transformam ideias em práticas”. 

(MOSCOVICI, 1961, p. 49). 

Desse modo, Moscovici (1961) entende as representações sociais como sendo 

sistema de valores, ideias e práticas que adquiriram duas funções, a de ser convencional aos 

olhos do mundo partindo de uma concepção incomum, transformando-a em real. A segunda 

função é de ser prescritiva, ou seja, são colocadas em prática até que a sociedade sinta a 

necessidade de adotar outro comportamento, condizente com os valores e ideias da época, 

sempre respondendo a estímulos. 

 

As representações que nós fabricamos – duma teoria cientifica, de uma 

nação, de um objeto, etc. – são sempre o resultado de um esforço constante 

de tornar real algo que é incomum (não-familiar), ou que nos dá um 

sentimento de não-familiaridade. E através delas nós superamos o problema 

e o integramos em nosso mundo mental e físico, que é, com isso, 

enriquecido e transformado. Depois de uma série de ajustamentos, o que 

estava longe, parece ao alcance nossa mão; o que era abstrato torna-se 

concreto e quase normal [...] as imagens e ideias com as quais nós 

compreendemos o não-usual apenas trazem-nos de volta ao que nós já 
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conhecíamos e com o qual já estávamos familiarizados. (MOSCOVICI, 

1961, p. 58). 

 

Com relação à segunda função da representação social, Moscovici (1961) diz: 

 

A dinâmica das relações é uma dinâmica de familiarização, onde os objetos, 

pessoas e acontecimentos são percebidos e compreendidos em relação a 

prévios encontros e paradigmas. A memória prevalece sobre a dedução, o 

passado sobre o presente, a resposta sobre o estímulo e as imagens sobre a 

realidade. (MOSCOVICI, 1961, p. 55) 

 

Estamos sempre em busca de explicação sobre o que temos a ver com o mundo 

que nos cerca, porque e como o habitamos. É necessário, incontáveis vezes ao longo da vida, 

se localizar física e intelectualmente, se ajustar, se conduzir, para resolver problemas que o 

mundo impõe. Segundo Denise Jodelet (1993), é por isso que construímos representações. 

Não somos seres que lidam apenas com automatismos, da mesma forma que não estamos 

alocados em um vazio social, há um mundo que compartilhamos com outros seres, e nele 

estabelecemos relações para o compreender, gerir e enfrentar.  

Sendo assim, as representações são sociais pois regem a vida cotidiana. As 

construímos para guiar a maneira como nomeamos e definimos em conjunto a realidade do 

mundo que nos cerca, e assim o interpretamos para escolher um lado, e se for preciso, 

defendê-lo. A representação social circula nas rodas de conversa, são transmitidas pelas 

palavras, divulgada nos veículos midiáticos, afirmadas no comportamento individual e 

coletivo.  

Para a autora, a representação social tem cinco características fundamentais que 

abarcam o conceito teórico.  

a) É sempre representação de um objeto; 

b) Tem sempre um caráter imagético e a propriedade de deixar intercambiáveis a 

sensação e a ideia, a percepção e o conceito; 

c) Tem um caráter simbólico e significante; 

d) Tem um caráter construtivo; 

e) Tem um caráter autônomo e criativo.  

 

Tomamos como exemplo o empoderamento feminino em épocas atuais. A figura 

representada socialmente no século XX era responsável pelos trabalhos domésticos e 

educação dos filhos. Hoje, não só traçam uma carreira promissora, como assumem cargos 

estratégicos em grandes companhias. Aqui se faz necessário abordar isoladamente o 
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empoderamento feminino como parte do movimento social, uma vez que o definimos como o 

ato de ceder e conceder espaço e poder às mulheres no cenário social, garantindo que elas 

possam lutar pela igualdade de direitos.  

O aumento da escolaridade, a urbanização e o movimento industrial levaram a 

mulher a frequentar espaços públicos e privados, a se inteirar do cenário político, econômico e 

social e, assim, ganhar mais voz e autonomia dentro de casa. A partir daí, os movimentos e 

reinvindicações feministas da metade final do século XX foram a mola propulsora para a 

mudança da concepção do papel feminino na sociedade. Diz Romanelli (2003, p. 77): “ao 

questionarem os fundamentos das relações entre homens e mulheres, as diversas linhas desse 

movimento deram legitimidade à luta pela igualdade entre os gêneros e construíram novas 

representações sobre a posição feminina na família e na sociedade”.  

Voltando à Jodelet (1993), esse exemplo mostra que as representações sociais são 

fenômenos complexos sempre ativos na vida social. Dentro desse contexto assinalam-se 

diversos elementos constituintes da representação social da mulher como agente social: 

informativos, cognitivos, ideológicos, culturais, normativos, crenças, valores individuais e 

familiares, atitudes, opiniões, imagens, e tantos outros. Esses elementos são sempre 

organizados como uma espécie de saber que traduz o estado que chamamos de realidade.  

A trajetória do empoderamento feminino também abre espaço para a aproximação 

de um primeiro conceito sobre representação social em que a comunidade científica concorda: 

“é uma forma de conhecimento, socialmente elaborado e compartilhado, que tem um objetivo 

prático e concorre para a construção de uma realidade comum a um conjunto social” (Jodelet, 

1993, p. 36). Chamado aqui como “saber do senso comum”, essa forma de conhecimento não 

se aproxima do conhecimento científico. Mas ainda assim, essa forma de conhecimento é 

encarada como um objeto de estudo igualmente legítimo, por ter relevância na vida social e 

por trazer esclarecimentos a respeito dos processos cognitivos e das interações sociais.  

Falando em identidade, ela diz respeito ao ser individual, caracteriza aquilo que se 

é. Mas antes disso, vamos chamar à discussão o multiculturalismo. Geralmente, ele está 

apoiado em uma vaga e benevolente súplica à tolerância e respeito para com a diversidade e a 

diferença. Do ponto de vista da diversidade, a diferença e a identidade são neutralizadas, pois 

coloca no centro a crítica política da identidade e da diferença.   

Quando definida como ser individual, a identidade se escora na positividade, uma 

característica independente, autônoma e autossuficiente (SILVA, 2000). Caminhando pela 

mesma linha de raciocínio, a diferença também é concebida como independente. Do lado 

oposto à identidade, ela caracteriza aquilo que o outro é.  
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A representação se une à identidade e à diferença quando percebemos que a 

representação é um sistema linguístico estreitamente ligadas a relações de poder. A relação é 

bem simples: quem tem o poder de representar tem o poder de determinar a identidade. 

Representar, nesse sentido, significa determinar. É por isso que a representação é objeto 

central na teorização contemporânea sobre identidade. Colocar em xeque a identidade e a 

diferença é também questionar os sistemas representativos que lhe sustentam.  

De fato, se representar ou criar uma representação para o outro requer que o 

sujeito se relacione com um objeto, que pode ser tanto uma pessoa quanto uma coisa, evento, 

ideia ou teoria, mas existe. Sem objeto a representação não é possível.  É o ato de pensar que 

estabelece essa relação entre o sujeito e o objeto e lhe confere características específicas 

quando comparado a outras atividades mentais. A representação mental aqui mencionada 

apresenta o objeto e institivamente lhe toma o lugar quando ele se faz ausente. A 

representação, enfim, é a representante mental do objeto figurativo. De outro ângulo, o ato de 

pensar também permite que a representação carregue a marca do indivíduo, sua identidade e 

atividade. Esses aspectos remetem à natureza construtiva e criativa da representação, que 

passa a abranger uma parte de reconstrução, interpretação do objeto e expressão do sujeito 

quando encontra aquele objeto.  

 

2.1 DO CINEASTA E DO FILME 

Conhecido pelo uso excessivo de violência, cenas sangrentas, narrativas 

carregadas de vingança, diálogos que exageram na verborragia e cenas que apelam para o 

encanto da música e da dança, Quentin Tarantino escreveu e dirigiu Django Livre, um filme 

ambientado no final do século XIX. Nesse estudo, o filme Django Livre será nosso objeto de 

contextualização e análise da representação social.  

Para essa leitura dos anos de escravidão no sul dos EUA, Tarantino buscou 

inspiração nos filmes de faroeste italiano, de onde deriva Django, o personagem principal. 

Assim como no filme homônimo de Sergio Corbucci (1966), o Django construído por 

Tarantino é um vingador que vai contra tudo e todos que já lhe fizeram mal em busca da 

liberdade de sua amada.  

O choque e a reprovação das populações das pequenas vilas e cidades ao ver um 

negro montado em um cavalo, com uma arma na cintura, dono de si, é significativo da 

representação social a que estão submetidos até os dias de hoje. Na trajetória do filme e no 

diálogo entre Django e Schultz percebemos a distinção dos diferentes tipos de escravos, 

destinados a diferentes tarefas. O próprio Django, por exemplo, é marcado como escravo 
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fugitivo, servindo apenas para as tarefas extenuantes e considerado mercadoria desvalorizada. 

Os escravos mais corpulentos são “peças de coleção”, muitas vezes usados para a diversão 

dos senhores, como a passagem em que Candie assiste à luta entre dois escravos. Já 

Broomhilda é vista como uma moça bonita, mas corajosa e valente. Por isso, é destinada a 

trabalhos domésticos apenas. Diferente das escravas obedientes, não é entregue aos senhores 

quando esses querem prazer. A segregação espacial também é bem representada, aparecendo 

em alguns trechos do filme através da infração de todas essas conveniências sociais.   

Já no clímax do filme as teorias raciais desenvolvidas no século XIX baseadas nas 

definições da superioridade biológica registrada nos discursos da população da Europa é 

retratada na cena em que Candie, alertado por seu fiel escudeiro, percebe que está sendo 

enganado. Ele expõe a teoria serrando um crânio e apontando as diferenças cerebrais entre 

brancos e negros, ligando estes últimos à subordinação, justificando, dessa forma, a 

escravidão. Da perspectiva da representação social, escravos são seres humanos inferiores, 

submissos, fadados ao trabalho exaustivo e desumano.  

Ao tentar reescrever o processo histórico e permitir aos vencidos assumir um novo 

papel, Tarantino autoriza que seja instaurada uma afronta contra os séculos de dor, 

humilhação e violência que a escravidão provocou. Ao explodir a Casa Grande, Django 

derrota os escravocratas e a própria escravidão moderna. Temos aí o apogeu da proposta de 

reinvenção histórica interpretada por Quentin Tarantino.  

A temática da vingança, muito presente nos filmes de Tarantino, resgata alguns 

dos argumentos básicos do melodrama, ainda que adaptados: a luta entre o bem e o mal, o 

amor e o ódio, a família e a moralidade (SILVA, 2017). Raciocinando nessa ordem, Django 

Livre é também um conto de fadas. Um violento, vingativo, cruel e heroico conto de fadas.  

 

3 CONCLUSÃO 

É a busca pelo amor de Broomhilda que leva Django a fugir e a manter-se vivo. 

Nessa relação de amor, entre dois sujeitos negros, cujos corpos eram representados 

socialmente apenas como mercadorias e, por isso, não tem sentimentos que as representações 

são por Tarantino rompidas. 

Também, as relações que os escravos estão sujeitos dizem muito sobre como o 

diretor pensa essa história e faz sua própria leitura sobre o regime escravocrata norte-

americano. Para Tarantino, a escravidão tem só uma função: destruir e mercantilizar vidas e a 

única coisa possível para solucionar é a resistência armada e o amor. 
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E é esse amor o libelo de liberdade de Django e Broomhilda, mas é também o 

amor pela humanidade e pelo ser humano, em toda sua essência que leva o Dr. Schultz, a 

seguir o caminho da prudência e da justiça, talvez na intenção de fazer do mundo, segundo as 

imagens do filme, um lugar melhor. 
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1 INTRODUÇÃO 

O direito à participação de pessoas negras na produção e atuação de uma obra 

audiovisual foi fruto da luta contra o racismo. Porém, a injustiça e a invisibilidade de 

personagens e profissionais negros/as no cinema ainda é uma realidade. Segundo uma 

pesquisa realizada pela Ancine (2018), na maioria das funções do audiovisual, o domínio 

ainda é de homens brancos, inclusive no ano da pesquisa, nenhuma obra foi dirigida por 

mulheres negras. Essa questão aflora a necessidade de realizar pesquisas que discutam sobre a 

falta da representatividade negra no audiovisual e como isso afeta na manutenção do racismo 

na sociedade. 

Assim, diante desse cenário, o intuito deste texto é ler e interpretar dados 

coletados da plataforma de streaming nacional Porta Curtas, a fim de questionar se a 

plataforma em questão facilita a busca de obras com protagonismo negro, estimulando alterar 

a realidade da falta de representatividade negra no audiovisual nacional. Por streaming, a 

pesquisa entende tecnologia que transmite dados e fluxos de mídia, por isso busca-se ainda 

conhecer e analisar os hábitos de interação dos usuários com a plataforma.  

Para realizar a discussão, foi realizado um levantamento teórico embasado, 

principalmente, nos autores Robert Stam (2006) e na proposta teórico-metodológica de Jesus 

Martín-Barbero (1997), além do levantamento e leitura de dados contidos na plataforma Porta 

Curtas, que foi executado a partir da metodologia da Análise das Redes Sociais (ARS). O 

presente texto é recorte de uma pesquisa aprovada pelo Edital do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Científica da Universidade Federal de Goiás (PIVIC/ UFG).  

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

Stam (2006) debate sobre o cinema a partir do multiculturalismo ao dissertar 

sobre a ausência negra nessa área e, também, sobre os discursos preconceituosos contidos na 

área do audiovisual. Tais discursos provêm, principalmente, da disseminação e manutenção 

do discurso eurocêntrico, cuja “perspectiva paradigmática única, em que a Europa é 
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considerada a fonte única de sentidos, o centro da gravidade do mundo, uma realidade 

ontológica para a sombra que é o restante do mundo” (STAM, 2006, p. 295).  

Ou seja, o multiculturalismo argumenta sobre a coexistência de várias culturas, 

indo contra qualquer ato de discriminação e hierarquização dos grupos raciais, embasando, 

assim, a importância da inserção e a da representatividade da diversidade de raças no 

audiovisual. Stam (2006) também traz a discussão sobre as representações européias 

assegurarem o monopólio da beleza. Personagens com mais destaque na trama eram e ainda 

são predominantemente pessoas brancas. Este fato de relacionar a beleza com o padrão de 

beleza europeu, caucasiano e masculino é um exemplo do eurocentrismo.  

Assim, torna-se comum vermos pessoas brancas representando papéis de 

personagens protagonistas nas narrativas. Em contrapartida, o protagonismo negro não é 

habitual, tanto que o primeiro herói negro a protagonizar um longa-metragem foi em 2018, 

trata-se do Pantera Negra (COOGLER, 2018). Dessa forma, em sua maioria, atores negros 

ocupam os papéis estereotipados ou irrelevantes na trama.  

Para efetivar a conexão com os conceitos levantados da obra de Stam (2006) e 

para empregá-la no decorrer dos próximos tópicos, é necessário entender o recorte realizado 

no mapa noturno de Martín-Barbero (1997). Segundo o autor, "a comunicação se tornou para 

nós questão de mediações mais que de meios, questão de cultura" o que significa refletir sobre 

ela, considerando a apropriação a partir dos seus usos (MARTÍN-BARBERO, 1997, p. 16). 

Ou seja, as mediações as quais o filósofo se refere são a articulação entre 

comunicação, cultura e política. Com base nesses três pilares, Martín-Barbero (2018, p.16) 

apresenta um mapa que é um esquema visual da perspectiva teórica-metodológica que embasa 

a o levantamento e a análise da plataforma Porta Curtas, nesta pesquisa que, a partir do mapa 

proposto, faz um recorte voltado às mediações da sociabilidade e ritualidade, com relação as 

competência de recepção, como visto na figura abaixo.   
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Figura 1 - Esquema Visual do Mapa Metodológico  

Fonte: Martín-Barbero (2018). 

 

A socialidade, segundo Martín-Barbero (2018), é formada no ato das relações 

cotidianas, e “é por sua vez lugar de ancoragem da práxis comunicativa e resulta dos modos e 

usos coletivos de comunicação, isto é, de interpelação/constituição dos atores sociais e de suas 

relações [...] com o poder.” (2018, p.17). Ou seja, devemos olhar para as relações para 

enxergar o funcionamento da socialidade. Assim, a análise realizada dentro desta pesquisa é a 

partir da lógica da socialidade no que concerne às relações mantidas dentro da plataforma, 

com a plataforma e os com os curtas, a partir do conteúdo dos comentários publicados pelos 

usuários da mesma. 

Sobre a ritualidade, Martín-Barbero (2018, p.18) exemplifica a mediação ao 

descrevê-la como gramáticas da ação, que simboliza atos cotidianos e recorrentes. Assim, a 

ritualidade traz à tona os “ritmos e formas, seus cenários de interação e repetição” (2018, 

p.18). Desta forma, mediante o contexto investigado, a ritualidade foi analisada a partir das 

ações costumeiras dos usuários dentro da plataforma Porta Curtas.   

 

3. METODOLOGIA  

Além do mapa noturno, proposto por Martín-Barbero (2018), para coleta de 

dados, utiliza-se da Análise das Redes Sociais (ARS), que “é um instrumento 

tradicionalmente utilizado para estudar as redes ‘invisíveis’, informais, espontâneas e não 

intencionais oriundas das inter-relações em sociedade” (GROSSETTI apud GOMIDE; 

SCHÜTZ, 2014, p. 820). 
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A aplicação da Análise das Redes Sociais está relacionada com dois termos 

importantes, “nós (compostos por indivíduos, instituições ou grupos) e conexões (constituídas 

pelos diferentes tipos de interação proporcionados pelo sistema, tais como comentários, 

hyperlinks, etc.)” (SILVA, 2017, p. 91). Dessa forma, podemos classificar os nós como os 

próprios usuários da plataforma, e as diversas ferramentas mantidas no site como as conexões. 

Assim, correlacionando as redes sociais em contexto digital com as mediações 

escolhidas têm-se como enfoque de leitura que: a socialidade, que é empregada na análise do 

formato que a plataforma oferece para acontecer a relação entre o usuário e o curta-metragem; 

e a ritualidade, que embasa a análise dos hábitos dos usuários dentro da plataforma. 

 

4 ANÁLISE DE DADOS 

A plataforma analisada, Porta Curtas, segundo informações disponibilizadas no 

próprio site, “é um projeto que visa não apenas trazer os melhores curtas-metragens 

brasileiros para a internet, mas também formar um painel representativo da produção nacional 

de curtas em termos de décadas, técnicas, tendências e elencos” (PORTA CURTAS, 2019). 

Além disso, é a primeira plataforma brasileira a disponibilizar curtas-metragens nacionais e 

sem cortes, com seus respectivos créditos.  Atualmente, a plataforma é mantida pelo Canal 

Curta e possui o apoio do site Local Web e do Ministério da Cultura do Brasil.  

Seguindo a proposta metodológica da ARS, sobre a manutenção dos nós e as 

conexões, que efetivam a socialidade na plataforma, há um déficit com relação às conexões. 

Ao analisar as ferramentas que fomentam a socialidade, como área dos comentários, por 

exemplo, nota-se que elas não impulsionam o ato de comentar, pois há algumas barreiras, 

como o fato dos comentários não serem postados em tempo real, porque, primeiramente, eles 

passam pela avaliação de um administrador, que pode aprová-los ou não.  

Outro fator que dificulta a socialidade dentro da plataforma é a não possibilidade 

de responder comentários já feitos, não permitindo discussões entre os usuários da plataforma 

sobre os conteúdos assistidos. O Porta Curtas poderia ser um espaço de cinefilia digital. A 

área dos comentários passa despercebida ao olhar, por não chamar atenção diante tantas 

informações na página e para ver os comentários de outros usuários é preciso sair da página 

que está o curta está. 
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Figura 5 - Layout da página do curta 

Fonte: Print da plataforma Porta Curtas (2019). 

 

 

Porém, o Portal Curtas incentiva o uso das estrelas para avaliar o curta, ao deixar 

essa ferramenta com um tamanho maior e uma cor chamativa em comparação aos outros 

elementos da página, estimulando um contato com a plataforma e o curta-metragem. Após 

buscar na plataforma pelas conexões, foi possível encontrar os pontos chaves do site que 

trazem diversas informações para o tema pesquisado.  

A partir dos rankings – representação de dados estatísticos –, que podemos 

considerar como conexões, sendo eles categorizados como: “Mais vistos”, os curtas mais 

assistidos; “Mais comentados”, os que obtiveram mais engajamento na área dos comentários; 

“Mais votados”; que tiveram maior avaliação do curta; e “Mais clicados”, referente aos 

diretores mais procurados dentro da plataforma.  
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Figura 5 - Exemplificação de um dos quatro Rankings analisados  

Fonte: Print da plataforma Porta Curtas (2019). 

(A figura não faz referência aos dados do dia 23/03/2019)
 
 

 

Assim, foi analisado o conteúdo considerado popular da plataforma, que resultou 

no estudo sobre a representatividade negra dentro do Porta Curtas, levando em conta a 

ritualidade do público, ou seja, os usos que estes fazem da plataforma. Para isso, foi 

necessário assistir todos os curtas analisados, e quando a obra não estava disponível para 

visualização foi necessário buscar pelo elenco, trailers e outras informações que pudessem 

ajudar a complementar a análise. A seguir, as tabelas indicando a ritualidade mantida dentro 

da plataforma, segundo as quatro categorias citadas.  

 

Tabela 1 - Pesquisa realizada no Porta Curtas 

Data: 23/03/2019 

Categoria 
Personagens 

Negros 

Quantidade de Curtas no 

Ranking 

Mais Vistos 4 10 

Mais Comentados 1 5 

Mais Votados 2 5 

Total 7 20 

Fonte: Autoria da pesquisa (2019). 
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Tabela 2: Pesquisa realizada no Porta Curtas 

Data: 23/03/2019 

Categoria 
Diretores 

Negros 

Quantidade de Diretores no 

Ranking 

Mais Clicados 0 10 

Total 0 10 

Fonte: Autoria da pesquisa (2019). 

 

Na primeira tabela estão alocadas todas as categorias que realizam rankings sobre 

os curtas. Analisando a primeira categoria, “Mais Vistos”, que possui um ranking de dez 

nomes referentes aos curtas catalogados do site, três deles possuía personagens negros/as. 

Soledad (BANDEIRA; VIEIRA E GATIS, 2015), um dos três curtas, apresenta uma 

figurante/personagem mulher, empregada de um bar deplorável. Nenhum dos personagens do 

curta possuía falas, porém, o tempo de tela desta personagem foi extremamente curto. A outra 

obra audiovisual é do gênero documentário, Quem Matou Eloá? (PEREZ, 2015), e possui 

uma personagem negra, que analisa um caso de feminicídio. Ela possuía o mesmo tempo de 

fala perante as outras mulheres.  

E, por último, A Invenção da Infância (SULZBACH, 2000), outro curta do gênero 

documentário, que expõe a diferença entre ser criança e ter infância. Parte das crianças que 

participavam dos relatos retratando a infância de uma criança em extrema pobreza eram 

negras. Assim, dentre dez curtas, sendo eles os mais assistidos do site, três deles possuem 

personagens negros/as, entretanto, em nenhum dos três atuam como protagonistas. 

Já na categoria “Mais Votados”, sendo que esta realiza o ranking somente com 

cinco curtas, ao todo, cinco personagens negros puderam ser observados. Sendo que, 

novamente, o documentário sobre o caso de feminicídio aparece. Na segunda posição, temos 

um curta-metragem de animação, Imagine uma Menina com Cabelos de Brasil... (BERSOT, 

2010), sobre o preconceito cultural a partir de uma metáfora. A narrativa traz uma 

personagem negra, porém, não como protagonista. Já o outro curta, No Devagar Depressa dos 

Tempos (CAPAI, 2014), também do gênero documentário, realizou entrevistas com mulheres, 

crianças e alguns homens. Parte deles são negros/as e mestiços/as, sendo que todos vivem em 

extrema pobreza.  

Na última categoria, “Mais Comentados”, o ranking possuía quatro curtas. Porém, 

foi a categoria mais desafiadora para realizar a análise sobre o conteúdo das narrativas, pois 
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dentre os quatro curtas, somente um está disponível no site para visualização. Os outros três 

não possuem muitas informações armazenadas nem na ferramenta de busca Google, ou 

acessíveis em outra plataforma para poder assisti-los. Entretanto, foi possível verificar a 

presença de uma personagem negra em um dos curtas da categoria, Stanley (ROBERTO, 

2016). A obra retrata a história de um jovem homossexual no sertão. Entretanto, não foi 

possível realizar uma análise do protagonismo sobre a personagem negra na história, pois só 

estava disponibilizado o trailer, que não nos oferece essa informação.  

A última tabela apresenta a categoria denominada “Mais Clicados”, diferente das 

outras, é referente aos diretores dos curtas-metragens armazenados no site Porta Curtas. Ao 

buscar pelos dez nomes que estavam no ranking foi possível perceber que todos eram 

homens, caucasianos, em torno dos quarenta anos de idade. Ou seja, não há diretores negros, 

tampouco diretoras negras. Além disso, alguns não possuíam biografia disponível na rede de 

busca Google, porém, foi possível encontrar fotos e algumas informações de cada um. 

 

5 CONCLUSÃO 

Segundo uma breve descrição da plataforma disponível no FAQ, Perguntas Mais 

Frequentes do site, o Porta Curtas é “um projeto que visa não apenas trazer os melhores 

curtas-metragens brasileiros para a internet, mas também formar um painel representativo da 

produção nacional de curtas em termos de décadas, técnicas, tendências e elencos.” (PORTA 

CURTAS, 2019). Ou seja, o projeto defende a representatividade como lema. Entretanto, a 

plataforma não oferece ferramentas que engajem os usuários a praticarem hábitos de consumo 

voltados à diversidade racial, mantendo um padrão nas escolhas e estilos de curtas-metragens, 

que foi possível perceber ao analisar as obras mais populares.  

Sobre a análise da socialidade dentro da plataforma, a partir dos comentários, não 

há engajamento relacionado a discussões dinâmicas e produtivas, já que a parte dos 

comentários não permite esse diálogo. Mesmo que o curta traga algum tipo de reflexão, sendo 

ele ou não sobre questões raciais, os usuários não efetuam uma reflexão conjunta, 

empobrecendo as conexões com os nós. Assim, a plataforma acaba virando só um lugar para 

assistir, sem a possibilidade de debates enriquecedores. 

Com relação à ritualidade dos usuários, a partir da análise dos rankings, é possível 

perceber a invisibilidade negra. Nenhum diretor/a negro/a entre dez nomes, comparando com 

o número de curtas dentro de cada ranking, a porcentagem de representatividade é 

insignificante de tão poucas personagens negras contidos no enredo dos curtas analisados. 
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Sendo que somente em um há protagonismo negro, porém, retratando um personagem em 

circunstâncias negativas.  

Importante entender como o audiovisual consegue legitimar e divulgar padrões 

racistas. Nota-se isso por se tratar de uma indústria de entretenimento que alcança inúmeros 

públicos, transbordando barreiras territoriais. Além de ser um espelho da sociedade, revelando 

que o racismo ainda persiste. Portanto, mesmo o Porta Curta possuindo um painel 

representativo da produção nacional, isso não é o bastante para reverter a realidade 

invisibilizada e marginalizada do/a negro/a dentro do audiovisual nacional.  
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EXPERIÊNCIA NA BIBLIOTECA SECCIONAL DO CEPAE - UFG 
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1 INTRODUÇÃO 

A Literatura desempenha um papel fundamental no processo de humanização do 

indivíduo. É por meio dela que relatamos história e memórias, em um processo de 

contação/criação do que é vivido, imaginado, pela nossa complexidade de sentimentos e 

possibilidades de questionamentos, reflexões da nossa existência. Tem como pressuposto, a 

liberdade, a criação, não se restringindo à ciência, e apresenta um aspecto de universalidade. 

Não apresenta um objetivo cientificista ou academicista, mas sim um lugar para imaginar, 

criar, inventar, mundos inimagináveis. 

Na Literatura, a fantasia e o lúdico são elementos fundantes. Nos livros literários, 

os animais e plantas conversam, os seres animados e inanimados, todos com a finalidade de 

interlocução entre si, na busca da construção do enredo de uma história, e de transmissão de 

uma mensagem para o leitor. As invenções, o mundo imaginário, fundamentam o enredo. Por 

isso que, costumamos dizer que, a literatura é uma viagem, sem sair do lugar. O lugar 

almejado, talvez seja o universo da criança, o reino da fantasia. 

Nesse contexto, a biblioteca escolar deve oferecer inúmeras possibilidades de 

leitura, permitindo que seus usuários ampliem ideias e visões de mundo. Dessa forma, 

propõe-se relatar a ação proposta de incentivo e mediação de leitura aos alunos de 1º ao 5º ano 

do Ensino Fundamental no ambiente da Biblioteca Seccional do Centro de Ensino e Pesquisa 

Aplicada à Educação da Universidade Federal de Goiás (CEPAE/UFG). 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

A Biblioteca Seccional do CEPAE/UFG compõe o Sistema de Bibliotecas da 

Universidade Federal de Goiás (SIBI/UFG), e recebe alunos da Educação Infantil (Ensino 

Básico) à Pós-Graduação (lato-sensu e stricto-sensu). Busca desenvolver atividades voltadas 

ao incentivo e orientação a pesquisa e leitura, apoio educacional e também no atendimento à 

comunidade acadêmica e externa.  

                                                
1
  Pedagoga da Biblioteca Seccional do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da Universidade 

Federal de Goiás - CEPAE/UFG. 
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Este relato de experiência, foi baseado na observação/atuação da minha atividade 

profissional. Procurou-se relatar um pouco do cotidiano escolar e das nossas vivências, 

através das principais ações que tem por finalidade incentivar e mediar a leitura na biblioteca. 

 

2.1 DESENVOLVIMENTO: O DESENVOLVIMENTO 

O currículo da disciplina de Língua Portuguesa, do 1º ao 5º ano do Ensino 

Fundamental, contemplam aulas semanais dentro do espaço da biblioteca. Sob a 

supervisão/orientação do professor de Português, as turmas frequentam regularmente o 

espaço, com dia e horário fixo. Neste período, os alunos são convidados a escolher livros 

literários, catalogados e selecionados para cada turma, podendo realizar o empréstimo 

domiciliar por até 7 (sete) dias. 

Na semana seguinte, convidamos os alunos a fazerem uma roda, para compartilhar 

as histórias lidas, de forma livre e voluntária. Os alunos geralmente apreciam este momento 

da contação, aguardando ansiosamente a sua vez de apresentar aos colegas. Nesta roda de 

histórias, o aluno apresenta à turma o livro lido, faz a divulgação, e discorre sobre o que mais 

gostou naquela história. As crianças menores que ainda não conseguem contar uma história, 

escolhem fazer leitura em voz alta ou narrar o que lembra da história lida com os pais.  

Sem dúvida, este é o momento mais precioso da atividade, pois os alunos 

assumem um papel de protagonista, de orador, de narrador, construindo e desenvolvendo 

múltiplas habilidades (orais, artísticas, teatrais), tendo a oportunidade de aprimorar a leitura, 

ampliar repertório, conhecer diferentes histórias, e de tornar-se um construtor de ideias, de 

narrativas, e oportunizando também, uma situação que trabalha com a exposição pessoal, o 

ato de falar em público, explorando a teia de um encadeamento lógico de uma história (início, 

meio e fim), em um constante exercício de trabalhar a alteridade, de conhecer o outro, 

explorar diferentes povos e culturas e respeitar, admirar a diversidade humana. 

Nesse processo, o aluno faz-se completamente ativo nesta ação, mostrando-se 

agente, sujeito do processo, obviamente sob a supervisão pedagógica do professor de sala e/ou 

do pedagogo e bibliotecário. Neste momento, várias atividades enriquecedoras acontecem, 

pois acompanhamos o desenvolvimento de todas as fases do leitor (iniciante, intermediário e 

fluente), e verificando, no campo prático, o quanto a literatura auxilia na construção da 

formação do leitor, que não apenas decodifica um código linguístico, mas interpreta, analisa, e 

reflete o que lê. 

Outro trabalho realizado no espaço da biblioteca é o da mediação de leitura feito 

por mim, Pedagoga, Técnico-Administrativa lotada na Biblioteca, para auxiliar na construção 
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e formação do leitor. Nesse sentido, seleciono livros do acervo da biblioteca, que apresentem 

qualidade literária, textos críticos, criativos, ricos em ilustração, e preferencialmente de 

autores clássicos consagrados da Literatura Infantil.  

Os livros são apresentados/lidos, em consonância com o calendário escolar, 

priorizando os eventos da escola, tais como a “Pipoesia”, evento tradicional da escola que 

evidencia a poesia, ou do calendário de datas comemorativas nacionais, tais como Mês do 

Livro Infantil, Dia da Consciência Negra, Dia das Crianças, Folclore, Festa Junina, Semana 

do Livro e da Leitura, etc.  

Também é priorizada a seleção de autores clássicos da Literatura Infantil, tais 

como: Monteiro Lobato, Ruth Rocha, Ana Maria Machado, Sylvia Orthof, Tatiana Belinky, 

Eva Furnari, Pedro Bandeira, Ricardo Azevedo, Elias José, José Paulo Paes, Pedro Bandeira, 

Ricardo Azevedo, Marcos Rey, etc., e os mais atuais, tais como: Ilan Brenman, Leo Cunha, 

Ricardo Silvestrin, Roseana Murray, José Carlos Lollo e Blandina Franco, Jean Claude 

Alphen, Anthony Browne, etc., com a finalidade de conhecer, apresentar, socializar, o que 

temos de melhor na Literatura Infantil. A diversidade textual é também uma característica 

importante, por isso, oferecemos diversos tipos literários, tais como: livros com imagens, 

cartas, bilhetes, poemas, hai-kais, fábulas, mitos, lendas folclóricas, contos de fadas, piadas, 

adivinhas, biografias, história em quadrinhos, gibis, etc. 

E assim, os livros são cuidadosamente escolhidos para o momento da contação. 

Ao fazê-la, tenho como objetivo ser uma mediadora de leitura, entre o leitor/ouvinte. Logo, 

não realizo apresentações teatralizadas, mas sim, uma leitura dramatizada, com enfoque na 

história, no texto lido. Após a finalização da leitura, proponho uma discussão acerca do tema 

trabalhado, e os alunos, geralmente, demonstram interesse em levar a obra narrada para casa. 

Sempre que possível, busco enriquecer este momento, com músicas infantis, instrumentos 

musicais, vídeos educativos, buscando propiciar ludicidade às crianças. 

Outro fio condutor do meu trabalho é apresentar obras premiadas nacionalmente e 

internacionalmente, priorizando os autores premiados dos Prêmios Jabuti, da Fundação 

Nacional do Livro Infanto-Juvenil (FNLIJ), e do Prêmio Hans Christian Andersen, a fim de 

ofertar obras-primas da Literatura. 

Gostaria de salientar a saudável parceria entre o Pedagogo e o Bibliotecário, pois 

ambos profissionais, são complementares, e contribuem de forma distinta, porém 

complementar, nas ações educativas da Biblioteca Escolar, buscando um único objetivo: 

formar leitores. O Bibliotecário é imprescindível para a organização e bom funcionamento da 

Biblioteca, além de ser um agente educativo e orientador pedagógico. Refletimos em 
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conjunto, as ações e práticas que serão ofertadas às crianças e buscamos somar ideias em 

busca de um planejamento dinâmico. As Bibliotecárias Karla Rodrigues da Silva (gestão 

anterior) e Jaqueline Moraes Fernandes (gestão atual), desenvolvem um trabalho brilhante, 

buscando atingir esse ideal.  

Expondo ainda as ações de incentivo à leitura, presentes no espaço da biblioteca, 

houve a ideia criativa da Bibliotecária, Karla Rodrigues, com execução da Assistente 

Administrativo lotada na Biblioteca, Vanessa Rocha de Souza, na criação do “Cantinho 

Temático”: um expositor de leitura, que apresenta um painel explicativo sobre determinado 

tema, escolhido através do calendário escolar ou de datas comemorativas, e expõe uma 

seleção de livros sobre o tema em questão. Exemplificando, no mês de março é comemorado 

o mês do livro infantil. Para isso, é confeccionado um painel explicativo sobre este tema e 

exposto obras de Monteiro Lobato, visto que o dia Nacional do Livro Infantil é comemorado 

pela data de nascimento do referido autor.  

Percebemos que os alunos demonstram muito interesse quando veem o livro em 

evidência, apresentado e divulgado, seja pelos alunos/Professores/Pedagogo/Bibliotecário, e 

por meio dessa observação, constatamos o quanto faz-se necessário o nosso trabalho de 

evidenciar o livro da prateleira e trazer à luz do conhecimento dos alunos. Nesse sentido, 

referencio o Clube Quindim: 

 

Só é possível formar uma sociedade justa, igualitária e democrática para 

todos se dermos acesso ao conhecimento, à informação e à ficção […] As 

barreiras invisíveis da biblioteca, que tanto dificultam o acesso à leitura, 

também apareceram como tópicos de discussão. Não basta disponibilizar 

livros para formar leitores, é preciso um trabalho de mediação que aja junto 

às bibliotecas e outros espaços culturais, além de um engajamento da 

comunidade nesse processo (CLUBE QUINDIM, 2019). 

 

Outra ação que merece destaque é o trabalho artístico primoroso da Assistente 

Administrativa, Vanessa, que disponibilizou-se em confeccionar quase todos os adornos da 

Biblioteca, incluindo os painéis do cantinho temático, paredes, a porta da Biblioteca, a porta 

do acervo da Primeira Fase, os sinalizadores de estantes, etc. Todos os seus trabalhos auxiliam 

significativamente nas ações pedagógicas, pois enriquecem a temática e atraem as 

crianças/adultos para o mundo da Biblioteca. Considero fundamental este trabalho, pois as 

cores, as artes, aproximam o usuário do nosso espaço, numa contemplação estética do que é 

belo. 
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Um trabalho que somou muito em nossa prática, é o da bolsista AnnyKelly Pacheco, 

estudante da Graduação do Curso de Letras/Libras, visto que se dispõe a ser intérprete de 

Libras nas contações de histórias, além de receber os alunos surdos com o devido 

atendimento, alcançando os ideais da inclusão. 

Outro fio condutor do meu trabalho é apresentar obras premiadas nacionalmente e 

internacionalmente, priorizando os autores premiados dos Prêmios Jabuti, da Fundação 

Nacional do Livro Infanto-Juvenil (FNLIJ), e do Prêmio Hans Christian Andersen, a fim de 

ofertar obras-primas da Literatura. 

Outra ideia criativa proposta pela Pedagoga, Bibliotecária e Assistente Administrativo 

Vanessa, foi da elaboração da “Sacola Literária”, em que providenciamos a compra de uma 

sacola em TNT para cada sala, e selecionamos os melhores livros da Biblioteca para viajarem 

para a casa. São livros novos, riquíssimos em ilustração e excelentes textos literários, que são 

sorteados para um aluno da sala levar. No próximo encontro, o aluno se desejar, reconta a 

história da sacola. Percebemos que esses incentivos literários criativos, animam a criança a 

ler, mergulhar neste universo das letras, do mundo imaginário. 

Por fim, acreditamos e defendemos um trabalho que gostaríamos que disseminasse em 

todas as escolas públicas, pois sonhamos em viver em uma sociedade letrada, culta, 

esclarecida, livre, emancipada.  

 

3 CONCLUSÃO 

Para não concluir, creio que a finalidade vital da Biblioteca é a de formar novos 

leitores, que poderão ser os nossos futuros escritores, pesquisadores, cientistas, e desejamos 

que em qualquer área do conhecimento que este aluno optar, ele seja sobretudo um grande 

leitor. 

As ações aqui expostas são um grande diferencial da Biblioteca Seccional do 

CEPAE, pois através delas o hábito de ler e o gosto pelos livros são repassados, uns pelos 

outros, desenvolvendo um costume nos alunos, de frequentar à Biblioteca, de utilizá-la como 

fonte de pesquisa e de ócio criativo. Os usuários do espaço percebem, desde tenra idade, a 

importância do espaço como locus privilegiado de leitura, do saber, do conhecimento, do 

aprendizado, do processo de formação do ser humano. 
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O EMPRÉSTIMO SEMANAL DE LIVROS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: RELATO 

DE EXPERIÊNCIA NA BIBLIOTECA SECCIONAL DO CEPAE/UFG 

 

EIXO TEMÁTICO 8 – BIBLIOTECAS ESCOLARES 

 

Jaqueline Moraes Fernandes
1
 

 

1 INTRODUÇÃO 

Os livros infantis devem despertar além do gosto a leitura, o prazer, a imaginação 

e a criatividade das crianças, possibilitando a construção dos saberes de mundo, sendo a 

biblioteca escolar um dos agentes de promoção do livro e das práticas educativas relacionadas 

às práticas e mediações literárias. As práticas de incentivo à leitura nas escolas são 

fundamentais para apresentar a criança um mundo maravilhoso dos livros, introduzidos 

através dos clássicos, contos, lendas, quadrinhos, dentre vários outros gêneros textuais 

existentes. 

O interesse pela leitura e pelos livros deve ser estimulado desde a primeira 

infância, sendo um processo constante. A criança que tem contato com livros e com a leitura, 

sendo estimulada constantemente, geralmente possui uma predisposição positiva aos hábitos 

de leitura. Portanto, a biblioteca escolar deve, juntamente com o trabalho pedagógico, 

conceder oportunidades de leitura de todas as formas possíveis.  

Pretende-se através deste relato apresentar as vivências e ações de incentivo à 

leitura aos alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental no espaço da Biblioteca Seccional 

do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da Universidade Federal de Goiás 

(CEPAE/UFG) relacionado ao empréstimo semanal de livros, objetivando não só a promoção 

do gosto pela leitura, mas também a formação literária do leitor e a possibilidade de interação 

com sua família no processo de leitura.  

 

2 DESENVOLVIMENTO  

O Manifesto da Biblioteca Escolar da Federação Internacional de Associações e 

Instituições Bibliotecárias (IFLA/UNESCO) considera a biblioteca escolar o motor para a 

valorização e melhoria do ensino e aprendizagem da comunidade escolar. Afirma ainda que é 

um ambiente de aprendizado, que deve proporcionar atividades e serviços de incentivo e 
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apoio na comunidade em que se insere. Deve disponibilizar uma coleção de alta qualidade e 

diversidade, em vários formatos, apoiando o currículo educacional formal e informal através 

de projetos e serviços que apoiem, ampliem e individualize o currículo direcionado ao aluno. 

A Biblioteca Seccional do CEPAE/UFG compõe o Sistema de Bibliotecas da 

Universidade Federal de Goiás (SIBI/UFG), sendo a única biblioteca escolar dentre as demais 

bibliotecas que formam este sistema. Nisso, as atividades de promoção e incentivo à leitura, 

bem como os planos de ação desempenhados no espaço são distintos e específicos à 

comunidade escolar, embora auxiliem também a comunidade acadêmica da Universidade nos 

níveis de graduação e pós-graduação lato e stricto sensu. 

Busca desenvolver atividades voltadas ao incentivo e orientação a pesquisa e 

leitura, apoio educacional e também o atendimento à comunidade acadêmica e externa, 

quando solicitados. São realizadas atividades através de momentos de mediação de leitura, 

contação de histórias, teatro, reprodução audiovisual, exposição de obras literárias no 

Cantinho Temático, livros mais lidos, sugestões de leitura e novas aquisições. Há ainda a 

Gibiteca, estante de periódicos diários, semanais e mensais e o Acervo da Primeira Fase. Este 

último consiste em um acervo específico e selecionado de livros infantis para o empréstimo 

semanal às turmas do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental do colégio. 

Este acervo terá destaque neste trabalho, visto que a biblioteca possui um 

acolhimento diferenciado a estas turmas da Primeira Fase, possibilitando a eles atendimento 

fixo e semanal. O relato ora exposto terá como base a observação/atuação da atividade 

profissional, relatando de forma detalhada a vivência cotidiana do empréstimo semanal de 

livros ao Ensino Fundamental do colégio, que tem como principal ação incentivar e mediar a 

leitura. Conforme Reyes (2014, p. 1), “os mediadores de leitura são aquelas pessoas que 

estendem pontes entre os livros e os leitores, ou seja, que criam as condições para fazer com 

que seja possível que um livro e um leitor se encontrem”. Desta forma, os empréstimos de 

livros às turmas iniciais contribuem no caminho leitor de cada aluno, consolidando os hábitos 

leitores e fomento à leitura, objetivos principais do empréstimo domiciliar. 

  

2.1 A AÇÃO DE EMPRÉSTIMO SEMANAL DE LIVROS 

Semanalmente, as turmas da Primeira Fase do Ensino Fundamental, composta por 

10 (dez) turmas do 1º ao 5º ano, participam de um momento lúdico no espaço da biblioteca. 

Juntamente com os professores da disciplina de Língua Portuguesa, as crianças frequentam 

semanalmente o espaço, com dia e horário fixo, durante todo o ano letivo.  
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Este momento, geralmente mediado pelo pedagogo e/ou bibliotecário, ambos 

lotados na biblioteca, em parceria com o professor da referida matéria, são realizados rodas de 

conversa e histórias, e posteriormente, oferecidos diversos livros literários como opção de 

empréstimo domiciliar. A integração dos conteúdos pedagógicos na rotina da biblioteca é 

fundamental para a ampliação de conhecimento. Para Kuhlthau (2004):  

 

A integração do programa da biblioteca com os conteúdos curriculares 

compensa o esforço de ambos, bibliotecário e professor. Mas as crianças são 

as principais beneficiarias de um programa integrado. Aprendem a usar os 

materiais da biblioteca de forma a serem capazes de buscar informação 

independentemente, seguindo suas próprias inclinações e interesses. 

Começam a perceber que a aprendizagem é um esforço individual para toda 

a vida, no qual a biblioteca pode desempenhar uma função central 

(KUHLTHAU, 2004, p. 144).  

 

Como exposto anteriormente, além do acervo de obras, foi implementado no 

espaço da biblioteca o Acervo da Primeira Fase, que consiste em dois armários com obras 

selecionadas previamente pela pedagoga, e separadas por turma. A seleção consiste em retirar 

livros do acervo da biblioteca que apresentam qualidade literária, que sejam críticos, que 

incentivem a imaginação, de preferência ilustrados e que sejam clássicos ou escritos por 

autores clássicos da Literatura Infantil. Há também a seleção de livros que apresentem 

diversidade textual e tipos literários, como poesias, contos, cartas, biografias, lendas e mitos, 

fábulas, dentre outras. A finalidade desta seleção é proporcionar uma variedade de livros que 

abordem temas e tipos textuais de acordo com cada turma/faixa etária, pois como afirma 

Kuhlthau (2004, p. 29): “[...] para fazer com que as crianças desde cedo apreciem a leitura de 

histórias, é necessário que o professor ou bibliotecário demonstre interesse na leitura, criando 

um ambiente agradável e convidativo”. 

Nesta seleção também são priorizados os conteúdos curriculares que os 

professores de Língua Portuguesa trabalham em sala de aula. Assim, estes professores 

procuram previamente o bibliotecário ou pedagogo e informa os tipos textuais e/ou autores 

específicos que pretendem trabalhar em grupo, permitindo que no dia biblioteca os materiais 

informacionais estejam disponíveis aos alunos de acordo com a temática solicitada.  

Toda a atividade proposta no ambiente acontece em dois momentos: primeiro há 

uma roda de histórias e após a escolha dos livros para empréstimo domiciliar. Após a escolha, 

os alunos dirigem-se aos atendentes no balcão de empréstimo para finalizar a atividade e 
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retornar à sala de aula. Em média, todo processo dura em torno de 20 a 30 minutos e 

comumente é um momento muito prazeroso para todos os envolvidos.  

Partindo para o detalhamento das atividades, há a recepção dos alunos com a 

devolução dos materiais emprestados na semana anterior e o direcionamento ao espaço de 

roda de leitura. Quando todos estão sentados em círculo, a professora e/ou a 

pedagoga/bibliotecária solicitam que qualquer aluno apresente o livro e a leitura que 

realizaram em casa, de forma livre e espontânea. Geralmente, os alunos já vêm preparados 

para este relato e sentem grande satisfação em compartilhar com os demais colegas. Os alunos 

desenvolvem as narrativas, muitas vezes realizadas através da divulgação do livro, 

discorrendo a parte que mais gostou na leitura ou realizando a leitura em voz alta ou, no caso 

dos pequenos, relembrar o que foi lido com os pais. Desta forma, a ação objetiva o gosto pela 

leitura não só por quem leu, mas também por quem ouve o relato da história, visto que aguça 

a curiosidade através das narrativas apresentadas.  

Enquanto isso, os responsáveis pelo balcão de empréstimo realizam as devoluções 

dos livros da semana anterior e conferem as carteirinhas dos alunos individualmente para 

verificar aqueles que não a realizaram. Estes alunos ficam impossibilitados de levar materiais 

para casa enquanto não formalizarem a devolução dos materiais que estão em sua posse. 

Percebe-se que são poucos os que esquecem os livros emprestados, pois para muitos deles, o 

momento do empréstimo de livros é o mais aguardado durante toda a semana e o principal 

objetivo da vinda à biblioteca.  

Os trabalhos de contação de histórias, realizadas pelos alunos e pelo profissional 

que conduz a atividade proposta à turma, constituem grande importância no empréstimo 

domiciliar semanal, visto que é através dos relatos pessoais e das considerações dos leitores 

que entusiasmam os demais, incentivando o ato de ler determinada obra. A literatura infantil 

proporciona não só a aprendizagem, mas permite que se realize a leitura e que sinta prazer ao 

estar lendo, desenvolvendo consequentemente o ato de escrever, pois leitura e escrita estão 

diretamente ligados.  

Como dito anteriormente, após todo o momento de acolhida e desenvolvimento de 

atividades lúdicas e pedagógicas, os alunos são relembrados das normas e as condições do 

empréstimo domiciliar. Para o empréstimo, é necessário apresentar a carteirinha da biblioteca; 

no caso dos alunos da Primeira Fase do CEPAE, estas ficam retidas na biblioteca até o 5º ano 

para evitar seu extravio. Quando o aluno termina o 5º ano e adentra no 6º ano do Ensino 

Fundamental, as carteirinhas são devolvidas para que tenham autonomia na biblioteca, sem a 

intervenção direta dos professores e do bibliotecário. 
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Retomando ao trabalho, as carteirinhas são entregues a cada aluno e estes dirigem-

se ao segundo ato da atividade: a escolha do(s) livro(s), já dispostos em cima da maior mesa 

da biblioteca. Esta disposição não possui uma forma pré-estabelecida, apenas facilita a 

exposição e escolha das leituras. Além destes livros, os alunos também podem escolher gibis, 

revistas e os livros expostos no “Cantinho Temático”, outra possibilidade de leitura oferecida 

no espaço da biblioteca, que consiste na exposição de livros literários de um determinado 

assunto/autor, atualizado mensalmente.  

Após a escolha do material, encaminham-se ao balcão de atendimento, de forma 

autônoma, para realização do empréstimo domiciliar, entregando o livro e a carteirinha ao 

atendente. O empréstimo domiciliar tem o prazo de 7 (sete) dias e são liberados no máximo 2 

(dois) livros e 2 (dois) gibis/revistas por aluno. Esta quantidade é preestabelecida pelo 

bibliotecário e professor, podendo chegar à quantidade máxima de 5 (cinco) materiais por 

aluno, conforme regulamento do Sistema de Bibliotecas da UFG. Após a realização do 

empréstimo, aguardam no espaço da biblioteca enquanto os demais colegas realizam a 

operação, até que todos finalizem as escolhas.  

Com os materiais em mãos, as crianças dirigem-se a sala de aula com o professor 

e ele determina como se dará as leituras. Alguns professores solicitam a criação do diário de 

leitura, em que cada aluno faz uma resenha dos livros lidos e entregam semanalmente, outros 

propõe atividades para eventos específicos do colégio. No mais, o que é incentivado é a 

leitura livre, de preferência com a família, para que a leitura seja socializada e permita o 

envolvimento dos pais e responsáveis no processo de formação do leitor literário.  

 

3 CONCLUSÃO 

Toda atividade realizada fora do ambiente da sala de aula acarreta grande 

interesse nos alunos. O mesmo acontece na visita a biblioteca. Portanto, os bibliotecários e 

profissionais que mediam as atividades na biblioteca escolar devem pensar no empréstimo 

semanal de livros como uma ferramenta primordial de incentivo à leitura, pois é através deste 

ato que as possibilidades literárias serão criadas.  

É importante que toda atividade proposta no ambiente da biblioteca seja agradável 

e sem muitas imposições, permitindo que os livros sejam manuseados e escolhidos de forma 

livre pelos alunos. A expectativa de leitura inicia-se no momento de escolha do material, em 

que há inquietação e ansiedade para conhecer o que está por detrás da capa do livro, gibi ou 

revista. Há ainda grande estratégia em permitir que outra criança apresente uma leitura 

realizada anteriormente, pois também instigará a curiosidade por determinada leitura ou tema. 
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O empréstimo de livros é fundamental para que o processo educativo e literário 

seja completo e enriquecedor, permitindo o acesso aos mais variados conteúdos e suportes 

relacionados às diferentes disciplinas. Percebemos que os alunos que possuem o hábito 

semanal da visita à biblioteca nas séries iniciais do CEPAE prosseguem com o hábito leitor 

quando passam para a Segunda Fase do Ensino Fundamental e Ensino Médio.  

Portanto, o bibliotecário escolar deve perceber a melhor forma de levar o leitor ao 

livro, aplicando técnicas e métodos que consigam encantar e manter este leitor. Para isso, 

deve fazer a diferença no local em que está inserido, traçando estratégias, propondo parcerias 

com os professores do colégio a fim de perpetuar o hábito leitor em seus usuários sem 

imposições, mas de forma livre e autônoma.  
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GRUPO FOCAL: A REPRESENTAÇÃO DA BIBLIOTECÁRIA NO FILME 

MONSTRO S.A UNIVERSIDADE 

 

EIXO TEMÁTICO 8 – BIBLIOTECAS ESCOLARES 

 
José Roberto da Cunha Barbosa
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1 INTRODUÇÃO 

Este artigo aborda aspectos da realização do grupo focal com alunos de 11 a 13 

anos da Escola Municipal Itamar Martins em Goiânia. O tema abordado no estudo foi a 

representação da bibliotecária, tendo o recorte da cena, 3 minutos e 21 segundos. As 

perguntas foram elaboradas com o intuito de motivar as crianças a analisarem a imagem da 

bibliotecária a partir de um viés mais crítico, por intermédio de desenhos, análise de imagens 

e algumas questões feitas pelo autor antes e depois da cena apresentada. 

Com objetivo de entender e buscar novas fontes que remetam e reforce essa 

imagem negativa que vem se formando sobre os bibliotecários. O filme Monstros S.A. 

Universidade acaba retratando a bibliotecária com uma palheta de cores mais frias, sem vida, 

e sua personalidade estressada e totalmente rigorosa e isso pode acabar refletindo na imagem 

do bibliotecário, e, portanto, o presente estudo pretende examinar, exibir e levantar questões 

relacionadas a essa construção do personagem e de como o grupo focal interpreta o enredo. 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

Morgan (1997) define grupos focais como uma técnica de pesquisa que coleta 

dados por meio das interações grupais ao se discutir um tópico especial sugerido pelo 

pesquisador. Como técnica, ocupa uma posição intermediária entre a observação participante 

e as entrevistas em profundidade. Pode ser caracterizado também como um recurso para 

compreender o processo de construção das percepções, atitudes e representações sociais de 

grupos humanos (apud Veiga e Gondim, 2001). 

O ambiente de informática da escola, foi o local que proporcionou uma 

iluminação e equipamentos razoáveis (datashow, notebook, internet, espaço e cadeira 

suficientes) para a realização desse grupo de discussão. Todo momento da realização do 

grupo focal foi acompanhado pelo professor responsável da turma e pelo técnico 

administrativo responsável pelo ambiente informatizado.  
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2.1 SELEÇÃO E PERFIL DOS PARTICIPANTES 

A Escola Itamar Martins, escolhida para a pesquisa, foi selecionada por uma 

questão de logística para que houvesse a realização da pesquisa em tempo hábil. A 

coordenação da escola conversou com os professores responsáveis pela turma no primeiro e 

segundo horários, e disponibilizaram a turma F no período das 13:00 às 15:00 para realização 

do grupo focal. Esta turma, com crianças de 11 a 13 anos, foi escolhida pois se aproximava do 

perfil ideal para conseguir analisar de forma mais crítica a cena apresentada. 

 

2.2 COLETA DE DADOS 

A princípio foi pedido que as crianças desenhassem o que viesse à mente delas 

quanto a representação de uma biblioteca. Este primeiro passo serviria de base para 

comparação da cena do filme Monstro S.A. Universidade na qual a bibliotecária aparece. 

Foram aproximadamente 25 minutos reservados para que eles pudessem desenhar. 

A princípio o objetivo era mostrar 10 imagens, mas por uma dispersão do grupo foram 

mostradas apenas 7. No início eles se mostraram bastante tímidos e com o tempo foi 

necessária até mesmo uma intervenção, pois estavam bastante eufóricos. Das imagens 

apresentadas, duas delas foram comprometidas: a do Sullivan (imagem número 5), por ruídos, 

e a da motorista (imagem número 6), pela questão visual. Assim foram descartadas, restando 

apenas 5 imagens analisadas. 

Após esse momento, o trecho do filme foi exibido e as crianças aprovaram a cena 

do filme com bastante risadas, e logo em seguida a primeira pergunta lançada foi referente a 

representação da biblioteca e o que eles sentiram quando viram a personagem bibliotecária. 

Após as respostas, foi exposto que todo o filme é pensado e elaborado com um objetivo/ideia 

e foi indagado se elas conseguiam imaginar qual que seria a ideia por trás daquela cena. 

 

2.3 ESTEREÓTIPO DO BIBLIOTECÁRIO 

Segundo o Dicio, dicionário online de português, um dos significados da palavra 

estereótipo é uma “concepção baseada em ideias preconcebidas sobre algo ou alguém, sem o 

seu conhecimento real, geralmente de cunho preconceituoso ou repleta de afirmações gerais e 

inverdades”. 

Segundo Rocho, antes o bibliotecário era retratado como um homem erudito, sem 

formação técnica e amante dos livros. Agora a profissão é representada como um trabalho 

tecnicista e majoritariamente feminino. (ROCHO, 2007) 
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A forma como a bibliotecária foi elaborada no filme Monstro S.A Universidades 

vai de encontro com algumas características elucidadas no trabalho do Rocho: como 

profissional ranziza, que priva pelo silêncio, predominantemente do sexo feminino, 

conservadora, uma mulher idosa e fora de moda, passando a maior parte do tempo só 

guardando livros na estante. (ROCHO, 2007) 

Referindo ao estereótipo do bibliotecário, as ideias geralmente são preconcebidas 

de gerações passadas e de concepções superficiais acerca das atividades inerentes ao 

bibliotecário. Um dos objetivos desse artigo é identificar se o filme representa esses 

estereótipos e se as crianças conseguem captar essas mensagens. 

 

2.4 ANÁLISE DE CENA  

A cena escolhida possui 54 planos no intervalo de 3 minutos e 21 segundos e 

foram escolhidos apenas 7 desses planos considerados bem pertinentes para a primeira 

impressão da bibliotecária na trama de forma bem simplificada, pois o foco seria a análise 

juntamente com as respostas obtidas pelo grupo de discussão. 

Resumo da cena: a trama do filme se passa quando Sullivan e o Mike entram em 

uma equipe chamada “Ozma Kappa” com intuito de ganhar o torneio do monstro mais 

assustador, e caso eles conseguissem ganhar a competição, seriam aceitos novamente na 

disciplina de susto. Essa cena é uma das mais importantes na trama, pois a partir dela os 

personagens acabam se unindo e treinando para alcançarem seus objetivos nos desafios 

futuros. O mais interessante é que a bibliotecária não foi avisada dos jogos, ela parece 

simplesmente estar em um dia comum. 

 

3 CONCLUSÃO 

Em todas as análises feitas, o grupo focal interpretou a representação da 

bibliotecária no filme Monstro S.A. de forma negativa, pontuando suas características, 

conduta, ações, atitudes e simbologia representadas por atuar como uma guardiã do ambiente. 

Quanto a relação dos desenhos realizados pelo grupo focal com intuito de 

representar ou se aproximar da representação da biblioteca, de modo geral foi positivo ou 

neutro. As imagens acabam retratando momentos felizes, sem desconforto ou obrigação de 

uma conduta rígida. 

Comparando o resultado das imagens apresentadas, o trecho do filme no qual a 

bibliotecária aparece e os desenhos feitos pela turma, concluiu-se que de fato uma gama de 

elementos por trás da trama da cena é captada pelas crianças de forma negativa. O fato dela 
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ser mais assustadora e asquerosa que todos os demais monstros, tendo a cor da sua pele e da 

roupa sem vida, expressões de alerta e estresse o tempo todo, somado ao fato banal pelo qual 

ela perde a paciência, acaba retratando a imagem de uma bibliotecária totalmente 

estereotipada ao senso comum. 

Portanto a caracterização da bibliotecária no filme Monstros S.A. de fato alimenta 

a construção de uma imagem estereotipada. Sabendo que a profissão vai muito além do que é 

retratado superficialmente em filmes, é essencial que a atual e as próximas gerações de 

bibliotecários saibam administrar e divulgar cada vez mais o papel e serviços da profissão. 

Sendo assim não compete apenas ao bibliotecário fazer um bom trabalho, as 

cobranças de medidas devem ser feitas ao governo em todas as esferas, conselhos e 

representantes da classe profissional para que haja maior espaço de trabalho dentro da 

administração pública e privada para que de fato a profissão possa se consolidar nas escolas 

de ensino fundamental e médio, podendo assim atuar com legalidade e modificar essa imagem 

ao longo do tempo. 
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A MULHER COMO ARGUMENTO: UM RELATO DE PARCERIA ENTRE 

BIBLIOTECÁRIA E PROFESSORES 

 

EIXO TEMÁTICO 8 – BIBLIOTECAS ESCOLARES 

 

Letícia Gomes Teofilo da Silva
1
 

 

1 INTRODUÇÃO 

Falar, ouvir, ler e escrever em linguagem verbal e não-verbal, faz parte do dia a 

dia de qualquer pessoa que tenha a intenção de se comunicar nos mais diferentes contextos e 

circunstâncias. Aguçar a imaginação, obter informações, estimular o espírito crítico, 

contribuir para a formação cultural dos alunos, foram algumas das diretrizes para elaboração 

do projeto “A mulher como argumento”, realizado em 2018 e 2019, no Centro de Ensino 

SESI Gama, no Distrito Federal. 

O projeto partiu de iniciativa da bibliotecária escolar em parceria com as 

professoras de Língua Portuguesa e Sociologia. O tema escolhido para esse projeto foi acerca 

do novo papel da mulher na sociedade: mulheres que inspiram, que trouxeram grandes 

legados para a sociedade, a desigualdade de gênero, violência contra a mulher, feminismo, 

conquistas importantes que mulheres alcançaram ao longo da história, dentre outros aspectos. 

Além de estimular a criatividade dos alunos, o projeto procurou desenvolver a linguagem oral 

e escrita dos estudantes, de modo a ampliar o vocabulário e o repertório linguístico, para 

composição de dissertações em vestibulares e ENEM, além de incentivar a reflexão e o 

posicionamento crítico perante as temáticas abordadas, nas aulas de Sociologia. Todas as 

atividades ocorreram de forma interdisciplinar e tiveram contribuição da biblioteca escolar, 

que ofereceu suporte para a confecção dos trabalhos, pesquisas e leituras para o embasamento 

teórico, além da participação da bibliotecária nas atividades realizadas em sala de aula com os 

alunos (debates, dinâmicas e seminário) e orientação nas estratégias de pesquisa e afins. 

 

2 A BIBLIOTECA ESCOLAR E O BIBLIOTECÁRIO 

A biblioteca escolar e o bibliotecário são partes integrantes do processo 

educacional. Ambos possuem a competência para auxiliar na formação e aprendizagem do 

aluno. A educação se estende e vai muito além daquilo que é aprendido em sala de aula. Um 

dos inúmeros suportes para o processo de formação dos alunos é a biblioteca escolar. 

Lourenço Filho (1946, p. 4) diz que “ensino e biblioteca não se excluem, completam-se. Uma 
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escola sem biblioteca é instrumento imperfeito. A biblioteca sem ensino, ou seja, sem 

tentativa de estimular, coordenar e organizar a leitura, será, por seu lado, instrumento vago e 

incerto.” E Santelli (2016, p. 27) ainda esclarece sobre a função da biblioteca escolar, dizendo 

que ela vai além da disponibilização de livros. “É um centro de informações educativo, onde 

está inserido muito do que se sabe sobre o conhecimento humano. Ela impulsiona o hábito da 

leitura e instrui como se fazer pesquisa, além de ser um centro de aquisição de informações 

para o exercício da cultura.” 

Para que tal fato se concretize, o bibliotecário escolar precisa encontrar estratégias 

para aproximação da comunidade escolar junto à biblioteca. Seja por meio de projetos 

pedagógicos, divulgação dos serviços da biblioteca, parcerias com o corpo pedagógico, dentre 

outros exemplos. Um exemplo de ação criativa e parceria entre bibliotecária e professores, foi 

o projeto “A mulher como argumento”. 

 

2.1 METODOLOGIA 

A ideia inicial para o projeto partiu de iniciativa da bibliotecária, após observar 

tantas notícias envolvendo a questão de gênero surgirem na mídia e na comunidade (como por 

exemplo, feminicídio e violência contra a mulher, machismo no ambiente de trabalho, 

representação da mulher na mídia, dentre outros), por perceber a relevância que essa temática 

possui para o contexto atual e social em que a comunidade escolar está inserida, e como forma 

de trabalhar a parceria entre a biblioteca e sala de aula.  

O projeto foi divido em etapas: aulas teóricas, pesquisas, palestras motivacionais e 

seminário. As aulas teóricas ocorreram em sala de aula, com participação da bibliotecária. 

Inicialmente, nas aulas de Sociologia foram promovidos debates e rodas de conversa acerca 

do tema escolhido. Já nas aulas de Língua Portuguesa, a professora realizou uma breve 

introdução motivacional para que os alunos se preparassem para lidar com a fase de redações 

de avaliações externas (vestibular, PAS e Enem), apresentando exames anteriores que tinham 

a mesma temática do projeto, para que servissem de inspiração nas produções textuais. Logo 

após essas aulas teóricas introdutórias, os alunos começaram a fase de pesquisa. Dividiram-se 

em grupos de trabalho e passaram para as leituras recomendadas, com orientação da 

bibliotecária para as estratégias de pesquisa para o embasamento teórico das atividades, e 

tendo a biblioteca como apoio para essas tarefas. Nesse ínterim, os alunos também 

participaram de palestras motivacionais na Universidade de Brasília – UnB, onde puderam ter 

contato com pesquisadoras e profissionais para servirem como modelos de inspiração para 

escolha de cursos na graduação e escolha profissional para futuro ingresso no mercado de 
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trabalho. E por fim, a terceira fase foi a apresentação do seminário como culminância do 

projeto. Os grupos apresentaram seus trabalhos, vídeos, pôsteres e folders, além de 

promoverem uma roda de discussão no final das apresentações. O seminário contou com a 

presença de professores e outros membros da escola, além das turmas do 8º e 9º ano, do 

Ensino Fundamental 2, com o objetivo de integrar a comunidade escolar nas discussões.  

 

3 CONCLUSÃO 

Muitos profissionais da educação não percebem como o bibliotecário escolar pode 

auxiliar no processo de formação educacional e nem sobre o real papel da biblioteca escolar, 

que segue desvalorizada. Por meio de práticas pedagógicas e parcerias com a comunidade 

escolar, o bibliotecário consegue participar ativamente da formação dos alunos. Mas, na 

realidade, nem mesmo os próprios bibliotecários parecem estar cientes disso. Nas escolas, 

quando existe esse profissional, também há a cultura de que ele somente é responsável por 

gerenciar o espaço da biblioteca. Mas não percebem como esse profissional pode ser 

aproveitado para aproximação dos alunos da leitura, do prazer de ler e de estudar. 

No relato de experiência do projeto “A mulher como argumento”, percebe-se a 

influência da parceria da bibliotecária com o corpo pedagógico. Isso foi elemento 

fundamental para que o projeto fosse realizado com êxito no centro de ensino. Esses tipos de 

ações facilitam o trabalho de aproximação dos alunos à biblioteca, e ressaltam e valorizam a 

importância desse ambiente para o processo educativo. Pode-se concluir que o resultado 

alcançado foi extremamente satisfatório e foi além do esperado, uma vez que acabou por 

envolver mais alunos e professores do que o previsto inicialmente. Percebeu-se o sucesso do 

envolvimento da comunidade escolar, em especial a parceria firmada entre a bibliotecária e as 

professoras. A contribuição para a formação social dos alunos também foi significativa, pois 

trouxe maior visibilidade para as questões relacionadas à desigualdade de gênero e mudanças 

perceptíveis no comportamento dos alunos. O envolvimento dos próprios alunos foi outro 

destaque. Eles tiveram a proatividade de estender o projeto convidando os alunos do Ensino 

Fundamental 2 para participarem do seminário, e por solicitarem a continuação do projeto 

para o ano letivo de 2019. Além disso, o projeto obteve grande destaque dentro da Rede de 

Educação do SESI. Foi objeto de reportagens, entrevistas e premiações. Em 2018, foi o 

vencedor do Departamento Regional do Distrito Federal da premiação SOMOS Educação, 

que possui o objetivo de socializar práticas pedagógicas desenvolvidas nas unidades escolares 

da Rede SESI de Educação, em todos os Departamentos Regionais. Após o encerramento do 

projeto, a biblioteca também foi destaque por conta das ações desenvolvidas. A biblioteca 
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passou a ser alvo de melhorias na escola, com projetos para melhoria do acervo e espaço 

físico, além de conseguir mais apoio para realização de outras ações pedagógicas na escola. A 

intenção é que o projeto “A mulher como argumento” continue nos próximos anos. 
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