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APRESENTAÇÃO 

 

 

 

O eixo temático “Imagem e Imaginário” se propõe a trazer discussões a partir de leituras de 

imagem, mídia e imaginário. Nesta edição, traz quatro artigos que adentram este universo das imagens 

com propostas metodológicas distintas, abordando desde a fotografia em relação ao espaço urbano, as 

imagens artísticas utilizadas em contexto escolar, a representação feminina em uma websérie e o uso 

da fotografia amadora em âmbito institucional. 

No primeiro artigo “A arte das ruas: imagem e imaginário das janelas encantadas” de Valéria 

Cristina Pereira da Silva e Givaldo Ferreira Gorcino Júnior fotografam portas, janelas e ruas da cidade 

de Pirenópolis-GO, promovendo uma incursão nesta cidade e nas relações entre cidade, memória e 

patrimônio, articulando imagem e imaginário. Esta articulação constituiu o eixo 

investigativo/interpretativo do texto, com o objetivo de compreender traços culturais soterrados no 

cotidiano, revisitando a ancestralidade presente no espaço urbano das cidades históricas e na sua 

imagem. A dimensão simbólica da cidade emerge dos percursos de memórias, das lembranças ligadas 

às experiências e vivências com esta cidade. 

Das ruas da cidade seguimos para o ambiente escolar, através do artigo “Composições: 

música, movimento, corpo e espaço nas artes visuais” de autoria de Anna Cláudia Carvalho Silva, Gil 

Rocha Santiago Filho e Gustavo Chaves Machado em co-autoria com Audnã Abreu Silva e Kelly C. 

Mendes Arantes. Este texto, construído a dez mãos, é o resultado de um conjunto de experiências de 

leituras de imagens em sala de aula com crianças de 6 anos de idade. Estas experiências foram 

mediadas pelas imagens das pinturas expressionistas abstratas de Jackson Polock e a Performance 

Parangolés de Hélio Oiticica, que se constituíram em meios de se comunicar com as crianças de modo 

não-verbal, possibilitando a criação de vínculos afetivos e estratégias de uso do corpo e da imaginação 

no ensino de artes. 

Nestes dois artigos a imagem é tomada como mediadora de uma relação com o mundo vivido, 

enquanto o terceiro artigo “Estereótipos e hierarquização social: uma leitura das relações de gênero na 

minissérie Agente Carter” de Diogo Carvalho Gondim Teles se pauta na análise de uma sequência de 

imagens de uma minissérie. O objetivo é investigar a existência de estereótipos de gênero e uma 

hierarquização social baseada na diferenciação sexual entre homens e mulheres, que estabeleceria 

papéis sociais específicos para o “lugar da mulher” e o “lugar do homem”. O autor volta seu olhar à 

personagem feminina da minissérie “Agent Carter”, da Marvel Studios, analisando o texto da narrativa 



 

 
 

fílmica, a partir do percurso gerativo de sentido da semiótica francesa. Com isso, evidencia o modo 

como o “lugar da mulher” e certos estereótipos de gênero envolvidos nessa delimitação são 

contestados pelas ações da protagonista. 

O último artigo “Uma análise sobre as implicações do uso institucional de registros fotográficos 

amadores de flagrantes policiais nos sítios da Polícia Militar do Estado de Goiás” também se volta à 

análise de imagens. Rafael Delfino Rodrigues Alves parte do cruzamento de uma análise da técnica 

fotográfica, da semiótica comunicacional e da ética profissional a fim de problematizar a utilização de 

fotos amadoras tiradas por policiais militares do Estado de Goiás, que expõem fatos das ocorrências 

policiais durante o exercício da função operacional, como publicações oficiais para o site institucional 

da corporação, e replicadas, conforme a origem, pelo site G1 Goiás.  

Estas quatro reflexões contribuem às discussões sobre usos e funções das diversas 

modalidades de imagem (fotografia, vídeo, cinema e imagem digital) e suas imbricações entre imagem 

e imaginário: imagens mentais, representações mentais, símbolos e mitos, possibilitando um 

alargamento do modo se pensar a relação entre leitura, informação, técnica e sociedade. 

 

Prof.a Dra. Ana Rita Vidica 
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A DOCE MÚSICA MECÂNICA: CONFLUÊNCIAS ENTRE LINGUAGEM JORNALÍSTICA E 
LINGUAGEM POÉTICA NAS NARRATIVAS URBANAS BRASILEIRAS 

 

 

Amanda Sales1 
Juliana França2 
Luana Borges3 

 

 

APRESENTAÇÃO  

 

Neste capítulo, intitulado A doce música mecânica: confluências entre linguagem jornalística e 

linguagem poética nas narrativas urbanas brasileiras, apresentam-se ao leitor caminhos de escrita que, 

à primeira vista, parecem discordantes: jornalismo e poesia. Aquele que nos lê agora – se é leitor 

assíduo de jornais – pode nos perguntar: como uma notícia pode ser poética? Como uma poesia pode 

informar? 

Ora, se a intenção do Jornalismo é tentar captar a realidade em suas facetas, e se a realidade 

é plurissignificativa e pouco mensurável em formas enrijecidas, é nesse sentido que a 

linguagempoéticapode atuar, pois ela abre o campo semântico. A linguagem imagética da poesiaabre 

novas passagens e cenários para o pensamento. Novas perguntas.  

Consideramos que, para o jornalismo prestar o seu serviço, é necessário estimular no leitor, 

justamente, a capacidade de questionar. Na seção“Jornalismo e linguagem poética: da separação ao 

retorno”, descobrimos que as metáforas e as antíteses – recursos da poesia – compõempaisagens que 

funcionam para ampliar o poder de reflexão e questionamentona reportagem. Para isso, fiamo-nos a 

João do Rio.  

Posteriormente, nas seções “Esses modernistas... a libertinagem entre notícia e poesia em 

Manuel Bandeira” e “A notícia entrecortada de silêncio: um poema de Ferreira Gullar”, apresentamos o 

caminho inverso: o que trazem os elementos jornalísticos ao poema? Por Manuel Bandeira e Ferreira 

Gullar, vimos que o texto poético, enriquecido com a lide e a manchete, se libertou de uma ideia de 

excessivo rigor formal, da “arte pela arte”, tornando-se mais próximo da realidade do público leitor. 

                                                           
1Graduanda em Comunicação Social – habilitação em Jornalismo, pela Universidade Federal de Goiás, Campus Goiânia. e-
mail: amandalopessales@gmail.com. 
2 Graduanda em Comunicação Social – habilitação em Jornalismo, pela Universidade Federal de Goiás, Campus Goiânia. 
e-mail: jufrancaoliv@gmail.com. 
3Mestra em Estudos Literários pelo Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística da Universidade Federal de Goiás 
e, Professora na Faculdade de Informação e Comunicação da UFG, Campus Goiânia. e-mail: lusilvaborges@gmail.com.    

mailto:amandalopessales@gmail.com
mailto:jufrancaoliv@gmail.com
mailto:lusilvaborges@gmail.com
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Poema do Jornal 
 

O fato ainda não acabou de acontecer  
e já a mão nervosa do repórter 

o transforma em notícia.  
O marido está matando a mulher. 

 
A mulher ensanguentada grita.  

Ladrões arrombam o cofre. 
A polícia dissolve o meeting.  

A pena escreve. 
 

Vem da sala de linotipos a doce música 
mecânica. 

 
(Carlos Drummond de Andrade) 

  

A forma noticiosa, tão comum ao jornalismo atual, nem sempre foi a maneira de se expressar 

da imprensa brasileira. Na realidade, cidadãos e cidadãs que se dedicassem à leitura de um jornal no 

século XIX – em termos históricos, há muito pouco tempo – não poderiam contar com uma publicação 

que trouxesse notícias, que contasse as novidades acerca dos fatos ocorridos na véspera. Nos diários 

daquela época, a prosa jornalística tinha outro tom: comentários políticos de escritores, assuntos de 

ordem governamental, romances publicados nos folhetins e que só depois eram organizados em um 

volume único, em livro.  

Em uma narrativa urbana brasileira, João Paulo Barreto foi um dos primeiros escritores a se 

tornar, de fato, um jornalista na acepção que conhecemos hoje. O que quer dizer que ele se dedicou 

menos ao comentário político de ordem “intelectualizante” e distanciada da média geral da população – 

artigos disponíveis, em termos de linguagem, apenas a seus pares, a outros intelectuais –, ou à escrita 

de contos ou trechos de romances nos folhetins, e mais à arte de flanar, que ele definiu como a arte de 

“perambular com inteligência” (RIO, 1995, p.5) pelas ruas do Rio de Janeiro. Assim, ele trazia aos 

leitores um relato da atualidade, produzido a partir de seu testemunho acerca do que observara nos 

lugares, acerca das pessoas envolvidas nos ocorridos, acerca dos vários meetings urbanos, para 

retomar aqui o termo de Drummond deAndrade (2002, p. 19), emPoema do Jornal. 

Sua arte de flanar pelas ruas era tão bem executada que não era mais João Paulo Barreto 

quem escrevia, mas era João do Rio (seu pseudônimo),isto é, um João que é da cidade, que pertence 

ao Rio de Janeiro e que, na capital fluminense, se fazia um dos primeirosrepórteres(aqueles, como 

conhecemos hoje, que saemà cata de informações).Seu poder de reportar – ainda imiscuído a 

influências do conto realista-naturalista – faz com que seus textos carreguem um poder imagético 

desconcertante. 
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Vamos agora, no próximo tópico, nos fiar, com mais detalhe, a algumas características do texto 

de João do Rio. O intuito é perceber, a partir do escritor-jornalista, como duas formas de apresentar a 

realidade – linguagem jornalística e linguagem literária – estão imbricadas e como elas vão, com o 

correr do tempo, se dicotomizando.   

Depois dessa primeira parte, percorreremos as décadas de 1930 e 1970. Com as obras de 

Manuel Bandeira e de Ferreira Gullar, traremos à tona não mais a prosa jornalística incipiente do início 

do século XX, mas a poesia que se utilizou de elementos formais e temáticos do jornalismo. Desta 

feita, em uma perspectiva dialógica, o objetivo deste artigo é compreender– e problematizar – as 

interpenetrações discursivas entre a esfera poética e a esfera informativa. 

 

JORNALISMO E LINGUAGEM POÉTICA: DA SEPARAÇÃO AO RETORNO 

 

Observem como João do Rio, esse repórter pioneiro – ainda na primeira década do século XX 

– descreveu as ruas de Santa Teresa, bairro instalado no alto de uma serra, entre as Zonas Sul e 

Central do Rio de Janeiro, de onde se pode ter uma vista privilegiada do encontro entre o concreto 

absurdo da cidade e a natureza que ainda resiste aos blocos de cinza.Entre os elegantes casarões 

construídos do século XIX até a década de 1940, em Santa Teresa transitam e transitaram movimentos 

culturais, artísticos, além de boêmios namoradeiros.  

 

[Há ruas] que nascem íntimas, familiares, incapazes de dar um passo sem que todas as 
vizinhas não saibam. As ruas de Santa Teresa estão nestas condições. Um cavalheiro salta 
no Curvelo, vai a pé até o França, e quando volta já todas as ruas perguntam o que deseja 
ele, se as suas tenções são puras e outras impertinências íntimas. Em geral, procura-se o 
mistério da montanha para esconder um passeio mais ou menos amoroso. As ruas de Santa 
Teresa descobrem o par e se deitam a rir, proclamando aos quatro ventos o acontecimento. 
Uma das ruas, mesmo, mais leviana e tagarela do que as outras,resolveu chamar-se logo 
Rua do Amor [...] (RIO, 1995, p.9). 

 

O mesmo João do Rio de mãos que captaram a frivolidade dos encontros românticos em meio 

à cidade, como no trecho acima, em outro texto,na primeira década do século XX, também descreveu 

os subúrbios e a cruel situação dos imigrantes chineses que chegavam, naquele porto de mar, 

desesperados em busca de melhores situações de vida, mas que se viam desprovidos da acolhida 

brasileira. Diante da falta de cidadania, restava-lhes o vício do ópio, tão bem descrito nesta reportagem: 

 

Aintoxicação já os transforma. Um deles, a cabeça pendente, a língua roxa, as pálpebras 
apertadas, ronca estirado, e seu pescoço amarelo e longo, quebrado pela ponta da mesa, 
mostra a papeira mole, como à espera da lâmina de uma faca. [...]Três, porém, deste bando 
estão no período da excitação alegre, em que todas as franquezas são permitidas. [...] Os 
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três grupam-se ameaçadoramente em torno denós, estendendo os braços tão estranhos e 
tão molemente mexidos naquele ambiente que eu recuo como se os tentáculos de um polvo 
estivessem movendo na escuridão deuma caverna. Mas do outro lado ouve-se o soluço 
intercortado deum dos opiados. A sua voz chora palavras vagas. - Sapan... Sapan... Hanoi... 
tahi...O chin magro revira os olhos: - Ele esta sonhando. Affal está sonhando. Ópio sonho... 
terra da gente, namorada... Bonito! Bonito!... Deixa ver a amostra [de ópio]!Sem perder a 
calma, esse meu esquisito guia mete a mão no bolso da calça, tira um pedaço de massa 
envolvido em folhas de dormideira, desdobra-o. Então o delírio propaga-se. O magro 
chinajoelha, os outros também, raspando a massa com as unhas, mergulhando os dedos 
nas bocas escuras, num queixume demiséria(RIO, 1995, p. 63 e 64.) 

 

Vê-se, por esses trechos, que a escrita jornalística do início do século XX apresenta, como 

semelhança à escrita atual, a figura daquele que, no calor dos fatos, tem a função de reportar. Esse ato 

é inovador se comparado às práticas da imprensa do século XIX, que eram mais opinativas e 

folhetinescas do que informativas e noticiosas. Entretanto, vê-se, por outro lado, que João do Rio, 

diferentemente da prática de reportagem diária nos jornais atuais, utiliza-se livremente de uma gama de 

recursos da literatura.  

Por exemplo, observa-se, pelos dois excertos, que ele usa a estratégia narrativa literária de 

trazer o espaço como agente ativo na composição das personagens. As ruas de Santa Teresa 

comunicam às outras os passos das gentes – esses espaços, personificados assim, dizem respeito à 

constituição humana, à tagarelice bisbilhoteira de um bairro com muitos vizinhos.  

Já na reportagem sobre os imigrantes chineses reféns do vício do ópio, intitulada Visões d’ópio, 

não são aleatórios dois recursos utilizados: a repetição constante que João do Rio faz da palavra 

“rótula” (para indicar a fechadura da porta) e a antítese explícita entre “a caverna fedorenta”, forrada 

“imoralmente” com um “esfarrapiado tapete de padrão rubro” (para indicar onde os chins residem), e o 

ambiente externo, onde as “estrelas recamam de ouro o céu de verão”, onde as “linhas da cidade se 

adoçam na claridade de opala da tarde maravilhosa”.  

Todos esses detalhes espaciais, na narrativa, funcionam para dizer das personagens, do 

elemento humano e do consequente teor de crítica social presente no texto. Reparem: “o meu amigo 

para no 19, uma rótula, bate”. Ou: “imediatamente a rótula descerra-se e aparece, como que tapando a 

fenda, uma figura amarela, cor de gema de ovo batida, com um riso idiota na face, um riso de pavor”. E 

ainda: “ele recua trêmulo, agarrando a rótula com as duas mãos, dispara para dentro um fluxo 

cuspinhado de palavrinhas rápidas... outras palavrinhas em tonalidades esquisitas respondem”. E mais: 

“entramos de esguelha e logo a rótula se fecha para um quadro inédito” 

É como se o narrador “parasse” a cena na imagem da fechadura, da maçaneta; e esse 

elemento espacial – repetido à exaustão na reportagem – tem a função de fazer, justamente, o que faz 

uma porta: estabelecer uma função de limite, dizer que aqueles personagens que estão do lado de 
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dentro do portal estão presos ali, imóveis diante da falta de perspectivas na terra estrangeira, 

escondidos diante do poder público que não os vê.Já a rótula indica, para aquele narrador (que vem de 

longe, que não é do subúrbio) e para o estranho guia que o acompanha, que é forçoso que eles 

entrem, mas que a entrada não é natural ou cotidiana a eles: àqueles que vêm de uma elite, as cenas 

de miséria não se apresentam, pois estão, enfim, escondidas em uma cidade “higienizada” por um 

governo que, em vez de fornecer um quadro efetivo de melhorias sociais, opta por apartar os 

miseráveis da rua.  

Então, será função do repórter abrir as rótulas emperradas, forçá-las a fim de trazer à tona um 

quadro inédito para aqueles abastados, elite letrada inconsciente e acrítica diante das mazelas sociais 

que a urbe esconde. O elemento espacial “rótula”, aqui,é a metáfora para dizer da situação de 

marginalidade dos chins e, ademais, para apontarà alienação dos burgueses.  

Quanto à dicotomia antitética “espaço externo” – recamado de ouro – e “espaço interno” – 

besuntado de sujo, cavernoso de sangue –, ela aponta para a indiferença da cidade diante da situação 

dos imigrantes. Enquanto os “porcos se opiam” à espera de uma faca, a cidade passa ao longe, em um 

crepúsculo brumoso e aurífero. No texto, as expressões de cunho etéreo e espiritual (bruma, opala do 

crepúsculo, aragem que rumoreja, cor de malva, tranquilo esplendor) contrastam com substantivos 

concretos (faca, dentuça, pescoços de cadáver, velho casaredo tombando, porcos). Tal antítese – 

conduzida a partir de elementos do espaço– diz respeito ao abismo (e à indiferença) entre os chins e 

os narradores da elite letrada.  

É assim que, na narrativa jornalística do início do século XX, o espaço, tal como na literatura, 

atua não como pano de fundo estático à ação na narrativa, estando fora das personagens. Como 

explica Osman Lins (1976, p. 72), o elemento espacial passa a ser tudo que, intencionalmente 

disposto, enquadra a personagem e que, inventariado, tanto pode ser absorvido como acrescentado 

por ela, sucedendo, inclusive, ser constituído por figuras humanas, então coisificadas ou com a sua 

individualidade tendendo para zero.  

Gerard Genette complementa o que diz Osman Lins. Em seu O discurso da narrativa, ele diz 

que há menos uma descrição do objeto contemplado do que uma análise da atividade perceptiva da 

personagem contemplante, das suas impressões, descobertas progressivas, mudanças de distância e 

de perspectiva, erros e correções, entusiasmos e decepções. Contemplação, na verdade, muito ativa 

(GENETTE, 1972).   

Se, em grego antigo, a noção de poiesis está atrelada ao fazer, elaborar, construir, sendo 

aquilo “que enseja a criação ou a forma de linguagem que possibilita o novo e, a partir desse novo, 

permite que sejam tecidas as infinitas relações entre os vários níveis da realidade e da existência” 
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(CASTRO; DRAVET, 2014, p. 72), ao estabelecer essa linguagem literária para descrever a realidade, 

João do Rio alarga o seu relato. Por um simples elemento espacial – rótula, por exemplo –, há uma 

amplificação de sentidos: num grau polissêmico, rótula passa a representar, nas entrelinhas do texto, 

outra rede de relações, outros níveis de realidade, saindo da concretude descritiva e chegando à crítica 

das fronteiras internas a uma urbe que, nos seus recônditos, aparta, exclui e animaliza os 

chineses,seres estranhos aos padrões racistas (eurocêntricos) da época. Nesse sentido, a linguagem 

de João do Rio é poética. Nesse sentido, do jornalismo, não se extirpou a poesia.  

Todavia, é necessário ponderar que tal repórter fronteiriço – que se colocava na fronteira entre 

a elite letrada e os povos que observava em sua arte de flanar, no limiar entre o jornalismo e a literatura 

– não foi bem recebido por muitos de seus pares, os literatos que lhe foram contemporâneos.Candice 

Vidal e Souza explicará: 

 

A condição de João do Rio como figura intermediária entre o “jornalismo literário” e o 
“jornalismo jornalístico” é notada por seus críticos contemporâneos, que o julgavam do ponto 
de vista literário. Foi acusado de ser um escritor de “literatura apressada”, de menor 
expressão estilística. Como jornalista, foi reavaliado recentemente por estudiosos e 
historiadores do jornalismo. O parecer sobre o trabalho de João do Rio repórter [...] já incide 
sobre seus acertos e faltas no preparo e na apresentação de seus textos no parâmetro 
jornalístico. Em linhas gerais, a inovação de João do Rio é reconhecida no terreno do 
método de procura da informação. Ele teria apresentado a moderna reportagem ao leitor 
carioca. No campo da linguagem jornalística, porém, o texto dele ainda pecava pelo apego 
ao estilo literário (SOUZA, 2010, p. 34). 

 

Assim, o repórter do início do século XX estava em uma espécie de limbo: ora acusado de uma 

literatura feita às pressas; ora acusado, pelos leitores de hoje, de praticar um jornalismo egocêntrico, 

pelo qual o olhar dos interlocutores estaria subordinado aos excessos descritivos de um autor-

personagem que quereria assumir mais relevância, em seu relato em primeira pessoa, do que a própria 

história narrada. 

É óbvio que, contemporaneamente, as reportagens do início do século XX têm de ser 

readequadas quanto ao uso extremado de uma literatura como adorno ou enfeite – excessos de 

metáforas ou descrições demasiadamente exclamativas. Essa readequação a uma linguagem mais 

simples, sem verborragias ou maneirismos, atua para a democratização do texto jornalístico, ao ampliar 

sua legibilidade e entendimento. É evidente, também, que exercícioscomo a triangulação de fontes, ou 

seja, a realização de várias entrevistas, com diversas fontes, para confirmar a informação de referência 

(PEREIRA JÚNIOR, 2006, p. 75), evitam o tom demasiadamente egocêntrico e autoritário que, por 

vezes, adota o narrador de João do Rio.  
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Contudo, é igualmente notório que, fora os usos que consideramos extremados (se os 

compararmos com o cânone jornalístico atual – inexistente à época de João do Rio, vale ressaltar), o 

campo da poiesis traz amplidões ao texto, enriquecendo-o. Como apontado anteriormente, só o 

trabalho descritivo espacial – que alude, poeticamente, a figuras de linguagem, com antíteses e 

metáforas – conseguiu ampliar a rede de relações da palavra “rótula”, produzindo, em uma perspectiva 

metafórica, outros significados que levam à reflexão. Só a oposição “espaço interno” – extremamente 

naturalista – e “espaço externo” – etéreo e romântico –, apenas essa antítese, conseguiu produzir uma 

noção sentida: ao lermos, mais do que racionalmente entender, nós sentimos o abismo social. 

Sendo assim, defendemos aqui um retorno ao poético, não ao adorno da linguagem, mas 

àquilo que abre novos mundos, que 

 

se relevam em caminhos surpreendentes para o pensamento. Como se fossem novas portas 
ou novas paisagens. Saber perguntar é mais importante do que achar as respostas. A 
resposta é regozijo passageiro, temporário, mas as perguntas não. Elas mantêm o método 
vivo, garantem o processo e o ser-que-busca. (CASTRO; DRAVET, 2014, p.68). 

 

O retorno que queremos explicitar aqui, e para isso recorremos ao livro Comunicação e Poesia, 

de Gustavo de Castro e de Florence Dravet, é aquele que prevê um diálogo entre poesia e razão, entre 

informação descritiva, por um lado, e, por outro, estabelecimento poético de plurissignificados via 

entrelinha do texto. Os autores irão explicar que nem sempre os quadros dialogantes – e a reforma do 

pensamento decorrente deles – são bem-vindos, mas que, de tempos em tempos, “o pensamento 

necessita girar, soltar suas amarras e lançar-se em mar aberto” (CASTRO; DRAVET, 2014, p.68).  

Para Castro e Dravet (2014, p.68), nada, nenhuma ciência, nenhuma evolução do pensamento, 

se “mantém se o ser-que-busca, o ser-aberto, não estiver em atividade. Os racionalistas empedernidos 

ficariam espantados com esse possível vir-a-ser da razão: a poesia”. Segundo eles, a razão também 

tece “fios ignotos em dimensões abertas, ainda incompreensíveis” (CASTRO; DRAVET, 2014, p. 69). 

Sendo assim, a nossa apreensão é de que ela poderia ganhar com a dimensão polissêmica e 

multiunívoca da linguagem poética. Vão dizer os estudiosos: 

 

O problema da razão é o mesmo da poesia: ninguém confia mais tanto assim nos seus 
produtores nem nos seus resultados. O investimento maciço na razão provocou efeitos 
destruidores por todos os lados. O efeito da ditadura da forma sobre a poesia também. A 
razão, sentada no divã, confessou ter feito coisas muito absurdas a partir da autoconfiança 
em si mesma. Confessa [...] que não consegue livrar-se de seu pretenso estado-maior, quiçá 
superior, porque não consegue deixar de ser, no fundo, aberta, espiritual (CASTRO; 
DRAVET, 2014, p.69).   
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Tem-se assim que é perigoso o isolamento intransponível entre uma linguagem racionalista e 

jornalística (baseada em um narrador impessoal do fato jornalístico) e uma linguagem poética (aberta a 

dimensões metafóricas e à ampliação de relações de significados). Tão perigoso que vários manuais 

de Redação e Estilo jornalístico passaram a normalizar de tal forma uma técnica padrão de escrita que 

se chega ao cúmulo de se exigir, para o trabalho em Redação, vetos irrevogáveis: 

 

Há ainda uma lista de palavras e locuções que devem ser vetadas pelo jornal por serem 
consideradas antijornalísticas, pernósticas, desnecessárias, redundantes, mal formadas e 
inadmissíveis Estão entre as 159 expressões citadas, as seguintes: afazeres, [...] alavancar, 
elencado, elo de ligação, ente querido, flexibilizar, forças vivas, genitor, meliante, [...] 
otimizar, parabenizar, posicionamento, profissional do volante, tratativa. Qualquer uma delas 
jamais pode figurar nos textos de responsabilidade da Redação (MARTINS, 1990 apud 
SOUZA, 2010, p. 43). 

 

Vale dizer que muitas dicas expressas em Manuais de Redação e Estilo são importantes no 

sentido de padronizar um texto mais limpo de maneirismos e mais direto no tratamento dos fatos 

(assim, mais democrático). O que se critica aqui é que os Manuais, em nome da tentativa 

deautonomização da profissãocom relação a outras áreas, não compreendem o conceito de 

poeticidade ou forma literária. Para eles, a literatura não aparece como ampliação da potencialidade 

poética, ampliação da capacidade de estranhamento do leitor (e, assim, de seu poder crítico), mas 

aparece como uma “alteridade estilística preferencial para distinguir a boa e a má expressão 

jornalística” (SOUZA, 2010, p. 42), como recurso embelezador e procrastinador. 

Rotulando-a dessa forma, o jornalismo se isola e se transforma numa lista de preceitos a ser 

seguidos; transforma-se numa ideia errônea de que, seguindo as 159 proibições ou todas as formas 

narrativas canonizadas e impessoais, chega-se àverdade. O jornalismo perde de vista, assim, a 

problemática filosófica da verdade: os leitores perdem o dimensionamento crítico de nossa profissão.  

A literatura, por sua vez, nesse discurso de autonomização dos saberes, aguerrida apenas à 

própria especificidade, tem chance de se transformar em algo demasiadamente parnasiano: a arte pela 

arte. É por isso que, no início do século XX, muitos escritores criticaram João do Rio – talvez afeitos a 

uma estética maisparnasiana, os poetas brasileiros do fim do século XIX e início do século XX 

desejavam a objetividade do culto à forma. Para o verso perfeito, eles lavrariam por horas a fio a 

mesma palavra – ao contrário do repórter que flana e escreve na pressa das ruas. 

Dessa forma, as duas áreas se empobrecem com o isolamento. Gustavo de Castro e Florence 

Dravet criticam, em seu Comunicação e Poesia, essa fixidez das identidades dos saberes.  Também 

nós, aqui, queremos a desordem – a não fixidez – em seu sentido mais pulsante e criativo: vimos, em 
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João do Rio, como uma metáfora estabelece outras relações de reflexão acerca da sociedade (e assim 

pode enriquecer o jornalismo). Agora, perguntamo-nos: como o tom jornalístico enriquece a poesia? 

Os modernistas eram desgostosos com essa arte etérea e elogiosa do metro perfeito. Eles 

queriam romper com qualquer esquema tradicional: versos livres, métrica informal, subversão total de 

valores anteriormente apregoados pelos poetas perfeccionistas, como os parnasianos.  Eles queriam a 

polifonia, os versos aparentemente desconexos para dar cabo a uma associação livre de ideias 

(CAMPEDELLI; SOUZA, 2000, p. 351). Os artistas modernos queriam minimizar a narrativa de eventos 

grandiosos, para dar “um ar monumental aos mínimos acontecimentos da vida” (COELHO, 2006, p. 

124). 

Nesse sentido, a notícia jornalística – como anotação acerca dos eventos que fazem correr os 

dias – será usada por poetas modernistas. É o caso de Manuel Bandeira, no primeiro tempo do 

modernismo brasileiro. E de Ferreira Gullar, no terceiro tempo modernista. Eles procuraram, via 

experimentação poética e buscando o diálogo das linguagens informativas e poéticas, tomar 

consciência do cotidiano abrutalhado em que vivemos. 

 

ESSES MODERNISTAS... A LIBERTINAGEM ENTRE NOTÍCIA E POESIA EM MANUEL BANDEIRA 
 

Poema tirado de uma notícia de jornal 

Manuel Bandeira 

João Gostoso era carregador de feira livre e morava no morro da Babilônia num barracão sem número 

Uma noite ele chegou no bar Vinte de Novembro 

Bebeu 

Cantou 

Dançou 

Depois se atirou na lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. 

(BANDEIRA, 2013). 

 

Manuel Bandeira é considerado o mestre do verso livre no Brasil. Ele foi um dos autores que 

mais fortaleceram as produções modernistas caracterizadas pela poesia do cotidiano. O autor faz uso 

da linguagem coloquial e de fatos do dia-a-dia para produzir seus poemas. Os textos se baseiam no 

fato de que qualquer tema pode ser transformado em literatura e poesia – até mesmo uma notícia de 

jornal. 

Sendo assim, Poema tirado de uma notícia de jornal, publicado na edição de 1930 do livro 

Libertinagem(BANDEIRA, 2013), é a prova de que jornalismo e poesia podemse relacionar no sentido 

de uma ampliação das possibilidades semânticas do leitor. Segundo Endo (2006), esse texto de 
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Bandeira é marcado por três recursos poéticos:1. A distribuição do texto em seis versos; 2. Anão-

pontuação; 3. A combinação de versos curtos com versos longos, que provoca uma mobilidade rítmica 

nas ações da personagem. 

Apesar dos recursos poéticos, o poema escrito por Bandeira pode facilmente ser transformado 

em um lide (a forma clássica de se apresentar um fato jornalístico). No lide, o jornalista deve responder 

às seguintes indagações a respeito do fato: o que aconteceu? Quem executou a ação? Quando ela 

ocorreu? Onde? Como? Por quê? Sendo assim, o texto de Bandeira 

 

[...]poderia ter a seguinte forma: João Gostoso, um carregador de feira-livre, morador do 
morro da Babilônia, barracão sem número, morreu afogado ao se atirar na lagoa Rodrigo de 
Freitas na mesma noite em que chegou ao bar Vinte de Novembro, onde bebeu, cantou e 
dançou. (NASCIMENTO, 2005). 

 

Porém, esses diferentes campos discursivos (jornalismo e poesia) têm constituição e 

preocupações distintas quanto às suas finalidades. Por se tratar de um texto poético, nem todos esses 

questionamentos foram respondidos em Poema tirado de uma notícia de jornal. O motivo do suicídio, 

por exemplo, não foi relatado no poema. Nem mesmo informações básicas como o nome completo e a 

idade da vítima, tão essenciais para o jornalismo factual, foram relatadas. O que causa um 

estranhamento – se considerarmos um leitor assíduo de notícias e provido apenas da intencionalidade 

de se informar. Esse tipo virtual de receptor, ao ler o relato, poderiase perguntar: qual o motivo do 

suicídio de João Gostoso? 

Entretanto, no diálogo entre uma forma noticiosa e uma forma poética, ganha-se em 

polissemia. Afinal, João Gostoso, assim-sem-nome-completo, pode ser qualquer sujeito: qualquer um 

dos joões, esses des-gostosos que andam pela urbe. Ele não tem um sobrenome e sua vida – no 

campo da formalidade de um emprego e de uma moradia – é tão insignificante que se resume a uma 

única linha do poema, a primeira, na qual o autor apresenta sua profissão e seu endereço. 

“Gostoso”pode ser entendido como um apelido ou ainda como uma característica do sujeito, sugerindo 

um homem sedutor, como o típico “malandro” brasileiro. Tal palavra encerra um duplo sentido: ou uma 

ironia por se tratar de um Gostoso que se desgostou da vida, a ponto de se suicidar; ou um homem 

reduzido ao corpo, ao físico, numa sociedade que valoriza padrões mais sublimados e 

intelectualizantes. Todavia, a despeito das desgraças que o apelido encerra, há também o gracejo de 

uma malandragem que, em vida, foi curtida (bebeu/cantou/dançou).  

Além da descaracterização da identidade da personagem, temos a descaracterização da 

localidade: João morava em um barracão sem número, como analisa Jucimeire Ramos de Souza Endo: 
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A geografia da cidade, marcada pelos nomes dos lugares – “morro da Babilônia”, “bar Vinte 
de Novembro”, “Lagoa Rodrigo de Freitas” -, impõe-se sobre a existência do sujeito, seu 
isolamento e, principalmente, sua solidão, reforçando sua insignificância dentro da cidade do 
Rio de Janeiro. Essa solidão apresenta-se na indicação do “barracão sem número”. A 
ausência de um lugar preciso reforça a ideia de vida vazia, insignificante, de alguém 
totalmente à margem da assistência do poder público; ironicamente contrasta com o bar cujo 
nome é um número (Vinte de Novembro) e com a lagoa onde a personagem morre afogada, 
que possui nome e sobrenome: Rodrigo de Freitas. (ENDO, 2006, p.79) 

 

Nesse jogo de palavras, até mesmo o nome do bar (Vinte de Novembro), faz uma crítica social 

à condição da personagem. O Dia Nacional da Consciência Negra é celebrado no Brasil nesse mesmo 

dia, em homenagem a Zumbi, o último líder do Quilombo dos Palmares, em consequência de sua 

morte em 1695. A referência pode fazer alusão – quem sabe? – à possível cor da pele de João e à sua 

condição de sujeito marginalizado. A linguagem poética permite, nesse sentido, um vir-a-ser que 

estabelece relações plurissignificativas e pouco estáveis.  Daí a abertura de sentidos.  

Bandeira retira a notícia de um padrão textual jornalístico “automatizado” –que apenas 

noticiaria o suicídio de um carregador de feira-livre – e a transforma em algo poético, que causa 

estranhamento e que, consequentemente, gera uma reflexão.Não é apenas um homem pobree 

morador do morro que cometeu suicídio, mas, sim, podem ser os inúmeros brasileiros que morrem 

todos os dias ao descerem do morro.  

É justamente esse movimento que o poema-notícia de Bandeira sugere: a descida da vida para 

a morte. Daí a utilização dos vocábulos “morro” e “lagoa”, que dão a ideia de lugar de elevada altitude e 

de baixa altitude, sendo necessária a descida. Pode-se observar ainda um deslocamento de 

identidade: João Gostoso sai do morro – lugar de origem, favela – para ir morrer na Zona Sul do Rio de 

Janeiro – lagoa Rodrigo de Freitas, área nobre. 

Para compreendermos essas movências, recorreremos aqui ao estudioso Stuart Hall. Segundo 

Hall (2006), algumas mudanças estruturais estão modificando as sociedades modernas, “fragmentando 

as paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, que, no passado, 

nos tinham fornecido sólidas localizações como indivíduos sociais”. Além disso, Hall explica que essas 

transformações mudaram também as identidades pessoais, provocando uma verdadeira crise de 

identidade nos sujeitos: 

 

Esta perda de um “sentido de si” estável é chamada, algumas vezes, de deslocamento ou 
descentração do sujeito. Esse duplo deslocamento – descentração dos indivíduos tanto de 
seu lugar no mundo social e cultural quando de si mesmos – constitui uma “crise de 
identidade” para o indivíduo. (HALL, 2006, p. 9). 
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João Gostoso, na Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul, não estaria descentrado de si? 

Nesses novos trânsitos que ele, ao descer o morro, percorria na cidade – e diante da falta de apoio das 

estruturas públicas – restaram a ele a marginalidade, a desesperança, a morte? Até mesmo o nome do 

morro (morro da Babilônia) pode adquirir múltiplos significados na poesia, diferente do que aconteceria 

em uma notícia de jornal. Babilônia, palavra de origem hebraica, significa “grande confusão” ou “falta 

de ordem”, que pode fazer referência à vida de João Gostoso no morro. Ele, cansado dessa vida, 

resolvera entãosair do seu lugar de origem para mudar sua situação. Entretanto, diante da falta de 

perspectivas, após uma noite de diversão no bar, encontrou na morte a via de saída. 

Para Endo (2006, p. 81), o objetivo do autor é apresentar uma metáfora do ser humano em 

busca de algo, através desse momento trágico do cotidiano de João Gostoso. “Um fato corriqueiro 

ganha dimensão metafórica, estabelecendo uma relação entre um homem à procura de sua identidade 

e liberdade”. Ou seja, no poema, a morte é vista como libertação.  

Vale dizer que essa leitura é feita sob um olhar subjetivo, que de fato percebe o sujeito João, e 

não apenas o carregador de feira-livre. Todavia, essa percepção é um ganho da linguagem poética, 

pois, cotidianamente, indivíduos como João Gostoso se perdem nas páginas de jornais em meio a 

tantas outras mortes. Isso ocorre devido aos critérios de noticiabilidade. Como explica Gislene Silva: 

 

A demarcação do conceito de valores-notícia se dá, então, dentro da larga compreensão de 
que a notícia é uma construção social, ou como prefere Schudson, a notícia é um produto 
cultural. [...]Ao indicar quais as características dos acontecimentos merecedores de serem 
conhecidos pelo público, Peucer já dizia no século XVII que o que é comum e normal possui 
pouco valor informativo. (SILVA, 2005, p. 100) 

 

Sendo assim, a morte e o desespero de sujeitos marginalizados – como João Gostoso – não 

são consideradosmuito interessantes ao jornalismo, vez que, conforme os critérios acima mencionados, 

essas seriam atitudes quase naturais àqueles que passam por problemas de acesso à cidadania. Mais 

do que as tragédias cotidianas de Joões Gostosos, o jornalismo dá valor à morte depersonalidades 

marcantes, ou de celebridades.A morte dos marginalizados é tratada como um fato normal e até 

corriqueiro na sociedade em que vivemos. Todos os dias, é um “João” que morre pelas mazelas de 

uma sociedade opressora. Todos os diasé um “João” que aparece nas notícias de jornais apenas como 

mais um que encontrou seu trágico fim. 

O que difere as notícias que trazem tantos joões, cada um com sua morte veiculada nas 

páginas policiais do caderno Cidades? Apenas o nome e a idade, que são divulgados como forma de 

dar uma identidade ao sujeito que morreu. Uma ironia, já que tantos passaram a vida sem ser notados 
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para, apenas na morte, terem o nome nas páginas de um jornal. No poema analisado, a morte 

(reconstituída a partir de um estilo de notícia policial) se reveste de profundo sentimento humano. 

 

A eficiência do poema surge da ausência de drama no último gesto, que (diferente do gênero 
notícia) não abarca a ação e o gesto que a notícia normalmente visa pontuar. O não-sentido 
da morte (o lançar-se de modo fortuito, gratuito, na lagoa) ou a “inferência” possível de um 
drama pessoal (sua peripécia derradeira e exaltada, a culminar no suicídio) deixam o leitor 
atônito, como diante de um enigma a exigir decifração. O poema resgata o gênero notícia e 
rompe com ele ao explicitar o esqueleto de um “drama” que não é desenvolvido e que a 
simples menção dos atos não consegue abarcar. João gostoso eterniza-se, porque 
convertido em poesia. É palavra não efêmera como a nota de jornal. (ENDO, 2006, p. 82) 

 

Portanto, Poema tirado de uma notícia de jornalresgata o gênero notícia. Ao só anunciar uma 

morte, sem desenvolvê-la a fundo, bebe das águas jornalísticas. Mas rompe com elas – colocando-as 

em torvelinho – quando, justamente pela supressão, dá margem a um conteúdo metafórico que 

estabelece variadas relações: Gostoso por quê? É irônico? A Lagoa é liberdade, é enfim a derrocada 

da vida e o fim das amarras sociais? Ou é, ao contrário, a impossibilidade de ser, o preconceito 

intolerável que leva a mais uma morte, de mais um cidadão pobre?  Assim, Bandeirachega ao que uma 

matéria de jornal não consegue chegar. Não é só João Gostoso carregador de feira livre que morava 

no morro da Babilônia num barracão sem número e que cometeu suicídio; por meio da linguagem 

poética, Bandeira sintetiza vários, além de sintetizar a problematização do destino do pobre em um 

país como o Brasil. 

 

A NOTÍCIA ENTRECORTADA DE SILÊNCIO: UM POEMA DE FERREIRA GULLAR 

 

Poema brasileiro 
 

No Piauí de cada 100 crianças que nascem 
78 morrem antes de completar 8 anos de idade 

No Piauí 
de cada 100 crianças que nascem 

78 morrem antes de completar 8 anos de idade 
No Piauí 

de cada 100 crianças 
que nascem 

78 morrem 
antes 

de completa 
8 anos de idade 

antes de completar 8 anos de idade 
antes de completar 8 anos de idade 
antes de completar 8 anos de idade 
antes de completar 8 anos de idade 

(GULLAR, 2008) 
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Na busca de intersecções possíveis entre o poema e o texto jornalístico, na perspectiva 

proposta de nos voltarmos para o modo como o factual/comunicacional marca a construção poética, 

aparece Ferreira Gullar. De imediato, salta aos olhos Poema brasileiro, obra que integra Dentro da 

noite veloz, cujos poemas não são datados de forma específica, mas foram escritos no período entre 

1962 e 1975. 

A primeira vista chama atenção que Poema brasileiro seria uma manchete jornalística 

transformada, por meio de métrica, em um poema. Mesmo para leitores leigos, a primeira sentença do 

poema, “No Piauí de cada 100 crianças que nascem 78 morrem antes de completar 8 anos de idade”, 

remete a uma leitura facilmente encontrada em periódicos (BOSI, 1994). 

A experimentação praticada pelo poeta no texto parte não somente de uma inquietação com a 

forma de sua poesia, e certamente de seus contemporâneos, mas de uma angústia com o mundo que 

parece crescer em Gullar e se derramar em sua obra. As opções utilizadas pelo poeta para expressar 

ambos os descontentamentos são resgatados por Alfredo Bosi no prefácio de uma das coletâneas de 

poemas de Ferreira Gullar (Melhores poemas, publicado em 1994): 

 

Para romper com o subjetivismo da sua estação poética inicial, em que se ressoa ainda 
muito daquele existencialismo selvagem deflagrado na Europa durante o pós-guerra, Ferreira 
Gullar conheceu e praticou duas opções, que o tempo provou mutuamente exclusivas: a 
objectualidade material (a poesia gráfica, a arte-coisa, máquina e sons e letras) e a 
objetividade no nível dos temas que impõe um tipo de verso político-pedagógico. 
(BOSI,1994, p.9). 

 

Em Poema brasileiro, percebem-se as duas experimentações descritas por Bosi. É fácil notar a 

“objectualidade material” que, aqui, se revela por meio de um poema gráfico, com influências 

concretistas e neoconcretistas, marcado pela divisão silábica e repetição da mesma frase, 

transformada em verso por Gullar.  

O que confere à manchete jornalística “No Piauí de cada 100 crianças que nascem78 morrem 

antes de completar 8 anos de idade” (p. 78) a carga dramática, contudo, é sua apropriação pelo poeta 

e seguinte transformação em poema. A leitura do texto jornalístico é breve e dinâmica, como sugere a 

própria produção deste gênero em veículos com periodicidade. Estas características são, para Nilson 

Lage, relações entre o texto jornalístico e a tradição da oralidade: 

 

Enunciados jornalísticos são tomados, atualmente, como padrão da língua culta, tanto escrita 
quanto oral - embora, neste caso, haja apenas simulação de oralidade: falas jornalísticas, no 
rádio ou na televisão, correspondem à leitura de textos feitos para serem interpretados em 
voz alta ou, no caso da narrativa simultânea de eventos (como jogos desportivos ou desfiles 
de carnaval), à repetição de poucas estruturas modulares, com recurso a suportes escritos e 
a consulta a comentaristas especializados. (LAGE, 2005, p. 125). 
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Sendo assim, o leitor do jornal leria rapidamente a manchete noticiosa e se sentiria a par da 

situação do Piauí. Já o leitor do poema lê e relê a manchete de maneira pausada e intercalada pelos 

silêncios próprios da construção poética e reflete. 

A transformação da manchete em verso que se desdobra em estrofes e silêncio é essencial 

para que o leitor do poema receba sua mensagem da maneira mais pausada possível. Pode-se, então, 

internalizar o conteúdo do texto que se coloca muito além de uma informação, como a realidade 

nacional. A espacialização do texto de Gullar aparece não somente em Poema brasileiro, mas 

caracteriza parte significativa de sua obra e de seu legado para a poesia brasileira. A partir do poeta, o 

poema não é somente formado pelos espaços, mas forma os espaços: 

 

A espacialização decorre da própria rítmica ou pulsação, não do verso, uma vez que este foi 
abandonado, mas da vivência poética mesma. É a própria tempórica da vivência poética que 
se substancializa em espaço vivo (...). De certo modo podemos dizer que o poema não é 
simplesmente composto dentro do espaço gráfico aproveitando-se do mesmo para 
finalidades ópticas-estetizantes, ou hierarquizantes, mas que o espaço gráfico da página (ou 
o espaço e a forma da placa) é composto, criado, dentro do poema e pelo poema, saindo 
com isto do seu papel neutro ou passivo, e tornando-se espaço vivo. (...) Gullar com este seu 
passo libertou a poesia espacial do impasse criado pelos árduos imitadores da pintura 
abstrata (SPANUDIS, 1959). 

 

Entendendo a espacialização do poema, podemos analisar o modo como Gullar construiu 

Poema brasileiro dotado de uma entonação dramática que a manchete noticiosa, se conseguisse, 

cairia nas garras do jornalismo sensacionalista. A primeira estrofe é a primeira leitura daquele que abre 

o jornal em busca de informações. Gullar aceita que este primeiro contato com a realidade é mecânico 

e reproduz o texto jornalístico na íntegra. Ao fim de uma breve leitura, o receptor sabe que no Piauí, a 

cada 100 crianças, 78 morrem antes de completar 8 anos de idade, mas não compreende a dimensão 

que a frase esconde. 

A segunda estrofe já apresenta uma espacialização e divisão em versos que começam a 

revelar a intenção do poeta. A terceira propõe uma leitura pausada que se caracteriza pelos silêncios 

ao final de cada verso e martela na cabeça do leitor a informação inicial. A última estrofe é de uma 

crueza sutil. “Antes de completar 8 anos de idade” aparece em uma sequência de quatro versos que, 

apenas no leitor mais insensível, não causa um nó na garganta. 

Com o uso de silêncio, da repetição e com a espacialização do poema tão típica de sua 

construção poética, Gullar transforma o factual utilizado sem preocupação pelo jornalismo no próprio 

gatilho para despertar no leitor a consciência acerca de uma sociedade que permite que 78 de cada 

100 crianças morram antes dos 8 anos no Piauí. E, porque não, questiona os critérios vagos e frios de 

noticiabilidade que desconsideram os seres humanos além dos números impressos na folha de jornal. 



A LEITURA E SUAS INTERFACES  

 
21 

 

A segunda opção determinada por Bosi (1983, p.9) – a da objetividade no nível dos temas – 

pode exigir reflexão mais atenta. Na experimentação que diz respeito ao tema, Gullar vai além de olhar 

a realidade ao seu redor e transformá-la em poesia. O poeta utiliza-se de uma concretização da 

realidade em números na forma de uma manchete jornalística para construir seu poema brasileiro. 

O texto jornalístico parte de um pressuposto de confiabilidade de seu leitor em que o conteúdo 

ali exposto trata da realidade tal como é. Em uma tentativa de classificação dos gêneros jornalísticos, 

Assis e Melo (2016, p.45) ressaltam que há no texto do jornalista uma “espécie de pacto entre quem 

produz e quem recebe o que a Mídia transmite”. Neste sentido, Gullar trata toda a crueza da realidade 

social por meio do gênero jornalístico, do qual se espera compromisso com a verdade. 

Partindo desta premissa de que na linguagem jornalística há um pacto de verdade com o leitor, 

Gullar buscou experimentar a mesma dentro de uma construção poética. É possível que a sentença 

utilizada pelo poeta, em tom de crítica, não tenha sido retirada de um veículo jornalístico, mas 

construída para e pelo poema como se fosse uma manchete noticiosa. 

Entretanto, mesmo o leitor mais atento pode cair nas artimanhas do poeta e imaginar que a 

manchete noticiosa existia antes do poema e este apenas é real, pois Gullar se deparou com uma frase 

dentro de algum jornal. Para jogar com a percepção de seu receptor, o poeta se vale de Aristóteles no 

que diz respeito à verossimilhança: 

 

Discípulo de Platão, Aristóteles (384-322 a.C) refutou o conceito ontológico do mestre, 
enalteceu o processo mimético e criou uma concepção estética para a arte, segundo a qual a 
imitação não se limita mais ao mundo exterior, mas se sustenta pelo critério de 
verossimilhança e fornece a representação como uma possibilidade, no plano fictício, sem 
qualquer compromisso de traduzir a realidade empírica. (ARAÚJO, 2011, p. 71-72). 

 

As experimentações gullarianas tornam possível a existência de uma representação da 

linguagem jornalística (que traz consigo seu pacto com a verdade) dentro de um poema, fazendo o 

leitor validar o discurso presente no discurso poético com a perspectiva de que o poema seja, na 

realidade, um texto jornalístico adaptado. 

Gullar vai além e elabora esta representação do texto jornalístico por meio do próprio texto. A 

construção do poeta é também metalinguística. Construindo uma manchete noticiosa dentro do poema, 

ele questiona os limites do jornalismo e da poesia e, simultaneamente, coloca-os a serviço de uma 

crítica muito além do aspecto formal. 

Utilizando a perspectiva aristotélica do critério de verossimilhança, Gullar subverte a leitura do 

poema que se confunde com a leitura da manchete noticiosa. A concepção estética da arte não leva 

em conta, como ressalta acima Araújo (2011, p. 71 e 72), uma fidelização com a realidade empírica. 
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Pode ser que no Piauí, de fato, de cada 100 crianças 78 morram antes de completar 8 anos de idade. 

Mas pode ser também que esta construção sintática tenha sido livremente criada pelo poeta. 

A espacialização e a repetição criam um tom que mistura alerta e crítica e que independe da 

informação apresentada ter sido criada por Gullar ou retirada de um jornal. Contudo, este tom criado 

pelo poema foi possível apenas por meio da verossimilhança. É este critério aristotélico que vai 

permitir, juntamente com o pacto da verdade, que o leitor se depare com o que parece ser uma 

manchete noticiosa tirada de um veículo de comunicação, atribuindo-lheum caráter real. 

De modo mais específico, e ainda sobre a visão aristotélica acerca do fazer poético, Araújo 

(2011, p. 77) resume que “o poeta imita coisas a partir de três possibilidades: ou as representa como 

eram ou são; ou como os outros dizem que são e elas parecem ser; ou como elas deveriam ser”. Este 

olhar de Aristóteles sobre o fazer do poeta também pode nos ajudar a compreender o que chamaremos 

de “a artimanha de Gullar”. 

Das três possibilidades pelas quais o poeta imita o mundo,Poema brasileiro parece se ater a 

duas. Quando Gullar se vale da estrutura de uma manchete noticiosa para construir seu poema, ele 

parece estar representando o mundo como ele é. Afinal, transmite-se a ideia de que a sentença inicial 

do poema era pré-existente à confecção do mesmo. 

No entanto, como discutido acima, não se sabe se a manchete noticiosa foi realmente retirada 

de um jornal. Para a ideia defendida neste presente artigo, a de que o poeta se valeu da estrutura do 

texto jornalístico por sua credibilidade, a possibilidade aristotélica mais coerente é a de que Gullar 

imitou o mundo como ele deveria ser. 

O sentido que se forma por meio da filiação de Poema brasileiro a esta possibilidade não é a 

de que o exposto no poema (a morte de crianças menores de 8 anos no Piauí) deveria ser real, pois a 

miséria é real demais para ser questionada. Quando dizemos que a experimentação de Gullar no 

poema é uma forma de mostrar como deveria ser o mundo, o que pretendemos é ressaltar o tom de 

crítica presente na obra do autor. 

A crueza da realidade exposta em Poema brasileiro é demasiada real. Gullar consegue, por 

meio do poema, chamar atenção para uma realidade nacional que está, sim, exposta nas manchetes 

dos jornais diariamente, mas corre o risco de passar despercebida se não for lida com pausas, 

silêncios e repetições.E são justamente as pausas, os silêncios, as repetições e as reflexões que, para 

o poeta, deveriam existir – e que não existem, em decorrência do automatismo a que nos lança o 

jornalismo. Assim, a linguagem poética é capaz de desautomatizar o texto jornalístico e este, por sua 

vez, renova-a. Em Gullar, como foi visto, a renovação se deu a partir de duas experimentações: uma de 

ordem temática, outra de ordem formal.  
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CONCLUSÕES: A RETROALIMENTAÇÃO ENTRE SABERES  

 

Viu-se, pelos textos analisados neste artigo, que o diálogo entre a linguagem poética e a 

linguagem jornalística é fortuito às duas áreas em questão. Aqui, não se considerou a poesia como a 

arte do adorno, mas, sim, como uma expressividade que (pela metáfora, por exemplo) amplia a rede de 

perguntas, o estímulo ao ser-que-busca e à soltura de amarras rumo à crítica social. A poesia faz com 

que cheguemos a um pensamento-imagem que sintetiza infinitas relações e infinitos sentidos. Ela tem 

o poder de, sinteticamente, como uma aparição repentina, como um flash, trazer associações com uma 

rede de assuntos possíveis, bem como trazer os silêncios necessários à elaboração do insólito da vida. 

Do triste e do absurdo de nossas existências. Ela, nesse sentido, tem ação politizante, quando oferece 

uma resistência ao desencanto e ao caos cotidiano (CASTRO; DRAVET, 2014, p. 7). 

Assim, a união dessas duas áreas – jornalismo e poesia – faz com que, por um lado, o 

jornalismo se torne menos mecânico, menos adepto à linguagem dos manuais e mais afeito à 

percepção dos vários insólitos que complexificam uma realidade (que jamais é unívoca).  Por outro, tal 

união transforma a poesia em algo menos distante, mais cotidiano. Ela, antes, não “fedia nem 

cheirava”, para retomar aqui o próprio Ferreira Gullar, no poema Não há vagas.  

 

O preço do feijão | não cabe no poema. |O preço |do arroz | não cabe no poema. | Não 
cabem no poema o gás| a luz o telefone| a sonegação |do leite | da carne| do açúcar| do 
pão.[...] | - porque o poema, senhores,|está fechado:|não há vagas"| Só cabe no poema | o 
homem sem estômago |a mulher de nuvens |a fruta sem preço | O poema, senhores, | não 
fede| nem cheira.(GULLAR, 2008, p. 149-150). 

 

Tem-se que a linguagem jornalística e outros tantos temas presentificados cotidianamente em 

nossos jornais – e relidos a partir da poesia – serviram, no modernismo brasileiro, para retirar do texto 

poético “a mulher de nuvens” e “a fruta sem preço”. Assim, a poesia dessa época passou a ter 

contornos de gente real, de nossas aflições diárias, de nosso comezinho feijão,que é essencial para 

que nos ergamos dia após dia. No mais,sabe-se também, como pôde ser observado por esta escrita, 

que defendemos a transversalidade dos saberes. De resto, toda separação entre áreas de 

conhecimento se dá para finalidades exclusivamente didáticas e organizativas da vida. Obviamente – 

vale dizer – a busca por especificidades abruptas também serve aos interesses dos poderes 

constituídos. 
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APRESENTAÇÃO 
 

O sabor do vento me proporciona aquela visão 
Esta que os videntes nunca enxergam 

Assim, como eu não posso ver as cores, 
Os outros [videntes] não enxergam as sensações mundanas. 

Nós, videntes e cegos, enxergamos? 
O Mundo que vejo parece mais próximo do real. 

A luz também pode cegar... 
 

A sociedade atual está estruturada para o modelo capitalista de produção, por consequência o 

espaço urbano e sua paisagem. Os conflitos existentes pelos sujeitos que habitam esse espaço 

acarretam transformações na existência do ser. A cidade atravessa o sujeito pela força do capital. E o 

sujeito cego? As barreiras expostas para esse grupo de pessoas são maiores. O mundo visual também 

atravessa seu espaço. Qual é a percepção do cego no espaço?  As percepções socioespaciais dos 

cegos são subjetivas, como em todas as pessoas. A representação literária do sujeito cego no espaço 

é uma possibilidade de análise para iniciar uma discussão acerca da inclusão desses sujeitos. Os 

cegos batalham para ter percursos de vida: lazer, formação, locomoção, relações afetivas e trabalho. 

Assim, a percepção espacial do cego sobre a cidade está submetida aos mapas mentais desenvolvidos 

pelas suas vivências espaciais. Esse estudo está dividido em duas partes. A primeira discussão, 

Espaço e Existência, contempla sobre a deficiência no mundo capitalista na ótica da categoria 

“espaço”. A segunda parte analisa obras literárias sobre cegueira, textos elaborados por cegos e 

videntes. Esse ensaio almeja iniciar a discussão da importância dos estudos sobre da percepção dos 

cegos sobre sua vivência no espaço e sua inclusão na sociedade.  
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INTRODUÇÃO 
 

O Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 2010 (IBGE, 2011), demonstrou 

que 18,6% da população brasileira tem deficiência visual: a deficiência com maior incidência. Os dados 

da Ordem Mundial de Saúde (2011) relatam que em torno de 0,5% da população mundial possui 

deficiência visual grave (baixa visão e cegueira).  A vida das pessoas com deficiência está permeada 

de conflitos. A vida na sociedade, caracterizada pela eficiência produtiva, acaba impondo às pessoas 

com deficiência visual exigências impróprias à sua condição física (VASCONCELLOS; OLIVEIRA, 

2008; CHAVEIRO; VASCONCELLOS, 2016). 

Guattari e Rolnik (1999) propõem que a lógica capitalista produz até os modos das relações 

humanas em suas representações inconscientes como, por exemplo, amar, trabalhar, ensinar e etc. 

Essa lógica elabora uma relação entre produção, natureza, fatos, movimentos, corpos, alimentação, 

presente, passado e futuro. A lógica capitalista produz a relação do homem em si e com o mundo.  

As percepções socioespaciais dos cegos são subjetivas, como em todos os sujeitos.  A 

subjetividade ocorre pelos fluxos de sensações, existenciais, sentimentais, em forma linguagens, 

imagens, sons, afetos, valores e consumo. Os fluxos são elaborados pelas tramas sociais, 

institucionais, técnicas e individuais. Os sujeitos coletivos, institucionalizados, independente de grau de 

instrução ou conhecimento são produtores de subjetividade. A subjetividade é a produção de um si, um 

modo de existir, uma existência (GUATTARI, 1993).  

A imersão do sujeito no cenário é, essencialmente, mais profunda. As configurações 

sinestésicas do ambiente engendram nos cegos descrições contextuais dos ambientes vivenciados, 

incluindo problemas de locomoção, leitura e acesso aos espaços contemporâneos, experimentados 

através das urbes, pelos sujeitos cegos. Embora os problemas de inserção espacial dos cegos nas 

cidades apressadas, barulhentas e competitivas sejam uma realidade, não convém que os cegos 

fiquem submissos a esta realidade. Através da literatura, geografia e da filosofia este estudo propõe 

uma discussão sobre o espaço para os cegos. A literatura é uma possibilidade de identificar a relação 

do cego com o espaço e, dessa forma, sua percepção e formas de inclusão espacial. Nesse âmbito, 

este estudo busca na literatura os conflitos dos cegos no espaço, estruturado na parte científica com 

teóricos como Harvey (2012), Lefebvre (2011) e Deleuze e Guatarri (1995) em composição com a 

literatura tecendo textos que representam os cegos no espaço.  
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ESPAÇO E EXISTÊNCIA 

 

O capitalismo é seletivo nos espaços e as cidades assumem uma lógica rival que solapam a 

vida de grande parte da sociedade, em especial da população cega que apresenta desvantagens 

físicas e educacionais. A deficiência é “uma experiência de opressão compartilhada por pessoas com 

diferentes tipos de lesões” (DINIZ, 2007, p. 10). Como apontam Chaveiro e Vasconcelos, (2016. p. 92) 

“observa-se, assim, que o predicativo ´deficiência` é antinomia do predicativo hegemônico ´eficiência`”. 

A cidade enfrenta problemas estruturais, como a dificuldade na oferta de emprego, moradia, transporte 

somada à disseminação da violência. As pessoas com deficiência sentem em maior grau os problemas 

estruturais. Esses enfrentam a dificuldade de fazer parte de um espaço não adaptado às suas 

necessidades. (CHAVEIRO, 2010; CHAVEIRO et al., 2016). 

Para Lefebvre (2011a) o espaço é um produto social. O autor utiliza do conceito de produção 

do espaço entendendo que nele está atado à realidade social: o espaço não existe em si mesmo, mas 

é produzido pelos sujeitos. O espaço representa a ordem sincrônica da realidade social e o tempo a 

ordem diacrônica, o processo histórico da produção social. O espaço não é uma somatória de ações e 

práticas, mas são seres humanos com sua corporeidade, sensualidade, sensibilidade, imaginação, 

pensamentos, ideologias e relações. Nesse sentido o espaço moderno apresenta três classificações: 

espaço imaginário, espaço absoluto e o espaço relativo. O espaço imaginário tem sentido de origem e 

separação, concreto e prático, de coexistência e diferença.  

O espaço absoluto são as formas arquitetônicas e o espaço relativo não comporta apenas os 

dispositivos duráveis, mas também espaços de representação, como imagens e narrativas, por 

exemplo. As representações do espaço também se manifestam no espaço vivido, concebido e 

percebido, vistos como qualidades constitutivas do espaço. Lefebvre (2011b) afirma que a prática 

social agrega, estreitamente, no espaço percebido, a realidade cotidiana e a realidade urbana 

(percursos e redes), sendo que o espaço urbano surge como território no qual o cotidiano e o moderno 

se reúnem simultaneamente. Para o autor, os direitos mal reconhecidos pela sociedade vão se 

formalizando ao longo dos tempos. Se existisse a prática social, através do direito ao trabalho, à 

educação, à saúde, à habitação e ao lazer, a realidade dos sujeitos mudaria. Na constituição desses 

direitos elencados, se configuram o direto à cidade. 

Segundo Harvey (2012), a urbanização desempenhou um papel categórico na absorção de 

capitais excedentes, em escala geográfica crescente. Porém, o processo de destruição criativa 

desapropria as massas do direito à cidade. O neoliberalismo inventou um sistema de governança o 
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qual integra o Estado e os interesses corporativos, pelo poder monetário. Esse processo garantiu a 

disposição de excedente mediante do aparato estatal, favorecendo o capital corporativo e as classes 

hegemônicas na moldagem dos processos urbanos. Para o autor, “elevar a proporção do excedente 

apropriado pelo Estado terá um impacto positivo apenas se o próprio Estado for submetido a controle 

democrático. Progressivamente vemos o direito à cidade cair em mãos privadas ou interesses quase 

privados” (HARVEY, 2012, p. 86). É nesse sentido, do precário direito à cidade que se insere nosso 

objeto de estudo, naturalmente constituído em sujeitos desajustados nesse espaço cerceador das 

liberdades individuais e coletivas. A proposta desse estudo é discutir a inserção socioespacial dos 

sujeitos cegos através de suas percepções sensoriais. A literatura, assim, tece o início da discussão 

sobre o aspecto sensorial: Como o cego percebe o espaço e como o espaço reverbera no sujeito não 

vidente? A arte e a filosofia são o princípio dessa discussão. Pela percepção que o sujeito faz do 

espaço podemos responder como a cidade pode inserir a pessoa cega. 

 

A ARTE PARA A PERCEPÇÃO ESPACIAL DO SUJEITO NÃO VIDENTE 

 

Deleuze e Guatarri (1995) propõe o conceito de rizoma em sua obra Mil Platôs: 

 

Um rizoma como haste subterrânea distingue-se absolutamente das raízes e radículas. Os 
bulbos, os tubérculos, são rizomas. Plantas com raiz ou radícula podem ser rizomórficas num 
outro sentido inteiramente diferente: é uma questão de saber se a botânica, em sua 
especificidade, não seria inteiramente rizomórfica. Até animais o são, sob sua forma matilha; 
ratos são rizomas. As tocas o são, com todas suas funções de hábitat, de provisão, de 
deslocamento, de evasão e de ruptura. O rizoma nele mesmo tem formas muito diversas, 
desde sua extensão superficial ramificada em todos os sentidos até suas concreções em 
bulbos e tubérculos. Há rizoma quando os ratos deslizam uns sobre os outros. Há o melhor e 
o pior no rizoma: a batata e a grama, a erva daninha. Animal e planta, a grama é o capim-pé-
de-galinha. Sentimos que não convenceremos ninguém se não enumerarmos certas 
características aproximativas do rizoma (p. 13). 

 

Dessa forma, Deleuze e Guatarri (1995, p. 14) propõem que as conexões dos sujeitos são 

dadas de forma heterogêneas, “qualquer ponto de um rizoma pode ser conectado a qualquer outro e 

deve sê-lo”. A relação do sujeito e objeto ocorre de forma múltipla: eles se conectam com a realidade 

natural, espiritual, imagens e mundo, ou seja, as multiplicidades são rizomáticas. Os autores propõem 

que a cartografia também é um rizoma ao invés de algo decalcado, como indica a cartografia 

cartesiana. A realidade, no ponto de vista desses teóricos, mais próxima do rizoma do que do 

decalque: “Um mapa tem múltiplas entradas contrariamente ao decalque que volta sempre “ao 

mesmo". Um mapa é uma questão de performance, enquanto que no decalque remete sempre a uma 

presumida ‘competência’” (DELEUZE; GUATARRI, 1995, p. 20). Assim, a percepção espacial do cego 
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sobre a cidade está atrelada ao mapa rizomático: eles criam seus mapas mentais por meio da 

complexidade de suas vivências sobre o espaço. O espaço vivenciado pelo sujeito cego é construído 

por sua existência sobre o território, pelas intensidades de suas percepções sinestésicas: som, cheiro, 

tato e paladar.   

Saramago (1995) em Ensaio sobre a cegueira escreveu sobre um mundo sem a percepção 

visual. Em sua narrativa um vírus transformou um grupo de sujeitos cegos, em que somente o narrador 

possuí o privilégio de enxergar e conta aos leitores no que a sociedade se transformou.  Na primeira 

parte do texto há uma discrição sinestésica da cidade sobre o ponto de vista do vidente:   

 

O sinal verde acendeu-se enfim, bruscamente os carros arrancaram, mas logo se notou que 
não tinham arrancado todos por igual. O primeiro da fila do meio está parado, deve haver ali 
um problema mecânico qualquer, o acelerador solto, a alavanca da caixa de velocidades que 
se encravou, ou uma avaria do sistema hidráulico, blocagem dos travões, falha do circuito 
eléctrico, se é que não se lhe acabou simplesmente a gasolina, não seria a primeira vez que 
se dava o caso. O novo ajuntamento de peões que está a formar-se nos passeios vê o 
condutor do automóvel imobilizado a esbracejar por trás do pára-brisas, enquanto os carros 
atrás dele buzinam frenéticos. Alguns condutores já saltaram para a rua, dispostos a 
empurrar o automóvel empanado para onde não fique a estorvar o transito, batem 
furiosamente nos vidros fechados, o homem que está lá dentro vira a cabeça para eles, a um 
lado, a outro, vê-se que grita qualquer coisa, pelos movimentos da boca percebe-se que 
repete uma palavra, uma não, duas, assim é realmente, consoante se vai ficar a saber 
quando alguém, enfim, conseguir abrir uma porta, Estou cego (SARAMAGO, 1995, p. 7). 

 

As cores da cena descrita por Saramago (1995), bem como as sensações estão atreladas aos 

olhos do narrador. O percorrer do olhar sobre os acontecimentos da cidade permite uma descrição 

detalhada sobre a movimentação e a estranheza do que estava acontecendo naquele momento. O 

personagem da cena que causou estranheza pelo narrador, agora cego, não poderia mais dirigir. 

Dependeria do auxílio de estranhos. Frágil, em um espaço o qual pertence ao mundo do vidente, 

precisa de ajuda para retornar para casa. O personagem cego, após chegar em seu lar com a ajuda de 

um estranho, conta sua primeira sensação sobre estar em um ambiente que conhece sem sua visão. A 

descrição do ambiente agora era outra. Precisa sentir, cheirar e ouvir para poder percorrer seu espaço:  

 

Sentia o contacto do aro metálico na arcada supraciliar, roçava com as pestanas a minúscula 
lente, mas não os podia ver, a insondável brancura cobria tudo. Sabia que estava na sua 
casa, reconhecia-a pelo odor, pela atmosfera, pelo silêncio, distinguia os móveis e os 
objectos só de tocar-lhes, passar-lhes os dedos por cima, ao de leve, mas era também como 
se tudo isto estivesse já a diluir-se numa espécie de estranha dimensão, sem direcções nem 
referências, sem norte nem sul, sem baixo nem alto. Como toda a gente provavelmente o 
fez, jogara algumas vezes consigo mesmo, na adolescência, ao jogo do E se eu fosse cego, 
e chegara à conclusão, ao cabo de cinco minutos com os olhos fechados, de que a cegueira, 
sem dúvida alguma uma terrível desgraça, poderia, ainda assim, ser relativamente 
suportável se a vítima de tal infelicidade tivesse conservado uma lembrança suficiente, não 
só das cores, mas também das formas e dos planos, das superfícies e dos contornos, 
supondo, claro está, que a dita cegueira não fosse de nascença. Chegara mesmo ao ponto 
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de pensar que a escuridão em que os cegos viviam não era, afinal, senão a simples 
ausência da luz, que o que chamamos cegueira era algo que se limitava a cobrir a aparência 
dos seres e das coisas, deixando-os intactos por trás do seu véu negro. Agora, pelo 
contrário, ei-lo que se encontrava mergulhado numa brancura tão luminosa, tão total, que 
devorava, mais do que absorvia, não só as cores, mas as próprias coisas e seres, tornando-
os, por essa maneira, duplamente invisíveis (SARAMAGO, 1995, p. 9). 

 

Apenas nesse fragmento de texto há várias facetas da sociedade. Primeiramente, como escrito 

acima, a cidade é hegemonicamente do capital, carros, vias, velocidade, uma pessoa atrapalhando o 

fluxo do caminhar carregado de pressa, horários e metas. A descrição de uma pessoa que acabou de 

ficar cega em um lugar que vive todos os dias, mas não consegue reconhecer esse lugar, 

negligenciado pelos outros sentidos cotidianamente, é o som do desespero. Como poderia um cego 

viver nesse mundo? O não vidente, para enxergar, precisa dos outros sentidos para se incluir 

espacialmente. No poema abaixo, Borges (1982, p. 41) coloca sua angústia sobre sua exclusão no 

mundo pela sua deficiência: 

 

“Despojaram-no do diverso mundo, 
Dos rostos, que são sempre o que eram antes, 

Das ruas próximas, hoje distantes, 
E do côncavo azul, ontem profundo. 

Dos livros guarda apenas quanto colhe 
A memória, essa forma de um olvido 
Que formato retém – não o sentido, 

E que apenas uns títulos recolhe. 
Os desníveis espreitam. Cada passo 
Pode bem ser a queda. Sou eu lento 

Prisioneiro de um tempo sonolento 
Sem aurora ou ocaso em seu compasso. 

É noite. Ninguém mais. Devo, no verso, 
Lavrar o meu insípido universo. 

[...]Desde noventa e nove, ano do meu nascimento, 
Desde a parreira côncava e do poço profundo, 

O tempo minucioso (e que parece um momento) 
Me foi tirando as formas visíveis deste mundo. 

Os dias e as noites foram limando a figura 
Das letras humanas e dos rostos muito amados; 

Em vão interrogaram, meus olhos esgotados, 
A estante vã, a biblioteca sem aventura. 

O azul e o vermelho são agora como a névoa 
E duas  vozes inúteis. O espelho que miro 

É uma coisa cinzenta. No jardim eu aspiro, 
Amigos, a obscuridade rosada da treva. 
Agora só perduram as formas amarelas 

E os pesadelos são tudo o que a visão revela”. 
 

Jorge Luís Borges, poeta argentino, perdeu sua visão progressivamente. De forma 

melancólica, no poema, sua visão apenas revelaria os pesadelos agora. Assim como o personagem de 
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Saramago (1995) que fica inconformado pelo fato de não conseguir enxergar mais, o poeta fala das 

cores que não se diferenciam: elas são névoas e cinzas. Perder a visão, para um escritor também é 

assustador. A estante se torna inútil, pois já não se poderia ler livros. Estes se transformam apenas 

pedaços de papeis escuros para o escritor. “É noite. Ninguém mais”. Tudo se torna escuro, a sensação 

da solidão parece presente para Borges (1982). John Milton, seiscentista inglês, ficou cego também em 

determinada altura da vida. O desespero é compartilhado com o de Borges: a ausência das letras. Uma 

de suas últimas obrasfoi “Samson agonistes”, epopeia do teatro inglês  escrita no auge de sua 

cegueira. Um dos textos mais famosos de John Milton, talvez pelo fato do escritor compartilhar sua dor 

com a do personagem bíblico: simbolizado pelos cabelos, Sansão perde sua força e seus inimigos o 

cegam. Para um escritor no século XVI, perder a visão poderia ser a mesma tragédia compartilhada por 

Sansão:  

 

Let there be light, and light was over all´, 
Why am I thus bereaved thy prime decree? 

The Sun to me is dark 
And silent as the Moon.  
(MILTON, 1844, p.118) 

 

Para personagem “Sansão agonista”, e dessa forma, supostamente para Milton, o sol é escuro e 

silencioso como a lua. Essa é a melancolia colocada nos três textos literários apresentados nesse 

artigo sobre a cegueira: as imagens se foram, ficaram mudas. Que mundo seria esse sem a presença 

da imagem? 

 Na narrativa de Roberts (2008) o cego chamado James Holman enxerga o mundo através dos pés. 

Holman foi o primeiro cego a dar a volta no mundo. Inspirado em Humboldt propôs uma outra visão 

epistemológica da paisagem. Holman, capitão da marinha, ficou cego ao longo da vida. Para conforto 

de sua enfermidade o caminhar pelo mundo foi o remédio que os médicos indicaram à Holman. O 

capitão necessitava de calor para o reconforto de suas dores:  

 

Holman levantou-se da cadeira, sem precisar de perguntar as horas. O monge deixara de 
alimentar o fogo. Os austríacos remexiam-se a dormir. Sem tocar em nada, sabia 
precisamente onde ficavam as janelas (podia tocar-lhes com a bengala se quisesse), pois 
um novo calor emanava agora dos vidros. O Sol estava a nascer. Já havia suficiente luz para 
iluminar o caminho dos seus companheiros. Era hora de partir (ROBERTS, 2008, p.52). 

 

Apesar de não poder ver a luz, o calor denúncia à Holman que o dia chegou. “Já havia 

suficiente luz para iluminar o caminho de seus companheiros” (ROBERTS, 2008, p.52). Sansão, por 

exemplo, agoniza e está despojado da primeira fala divina “que haja luz”. Não se pode ver o sol, porém 
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é possível senti-lo segundo Holman. Essa é uma percepção espacial que os cegos possuem para se 

locomover. Se o sol nasceu e é possível sentir seu calor, Ele pode continuar a percorrer o caminho. A 

saga de Holman é a de convencer seus leitores de que o que descreve a eles é real também, apesar 

de não poder enxergar. O olhar é fundamental para a construção do conhecimento de mundo? O olhar 

é um componente, mas a construção do conhecimento de mundo também pode ser feita por outros 

sentidos. No século XIX James Holman consegue provar isso em seus relatos de viagem:  

 

Suas visões mentais, apesar de sua cegueira, são capazes de produzir as “pinturas verbais” 
que recomenda o coronel Jackson nas viagens pitorescas, em substituição às imagens que 
não apenas encareciam os livros de viagem como eram desprovidas de movimento, de 
temporalidade, que as descrições bem-feitas, vívidas, podiam suprir. Para isso, a ausência 
de visão em Holman deixa de ser uma limitação pela sua capacidade de dotar a sua 
narrativa de vida e movimento e pela capacidade do autor de interagir com o mundo local e 
com seus habitantes; seu carisma pode, assim, compensar a sua cegueira. O caso do 
viajante cego coloca em questão a construção da verossimilhança e da confiança na 
literatura de viagem bem como o estatuto da visão como sentido próprio à experiência da 
viagem, como elemento constitutivo de um estatuto epistêmico dominado pelo sentido da 
visão, de uma modernidade “resolutely ocularcentric”. Neste regime ocularcêntrico, qual o 
lugar possível para um viajante cego? Que regime de visibilidade preside o reconhecimento 
da experiência viática deste sábio cego? (TORRÃO FILHO, 2016, p. 330). 

 

Holman faz uma proposta de uma construção narrativa da paisagem filiado a razão e não ao 

romantismo. Há uma argumentação por parte do viajante cego: o olhar pode propor uma visão 

superficial da paisagem. Holman é obrigado a perceber o ambiente com outros sentidos para poder 

identificar os elementos dos cenários:  

 

O viajante vidente também encontra novas culturas e lugares cuja linguagem ele não 
compreende e cuja topografa ele desconhece; assim Holman identifica a esses viajantes, 
incluído Humboldt, como potencialmente deficientes, surdos à linguagem local ou cegos à 
realidade que os circunda, revertendo o questionamento sobre a sua deficiência, 
considerando por analogia “the disabled as quintessential travellers”. Sua vida, suas viagens, 
seus relatos, são uma experiência epistemológica, cada passo dado, cada narrativa 
cumprida implica em uma reflexão sobre as relações entre o sujeito e o conhecimento, entre 
o corpo e o espaço, entre a viagem e seu processo narrativo e descritivo (TORRÃO FILHO, 
2016, p. 331). 

 

Holman pratica a cartografia rizomática proposta por Deleuze e Guatarri (1995). A experiência 

epistemológica pelos passos galgados do cego pelo mundo obriga o sujeito a mergulhar no espaço 

para o conhecimento daquele lugar. E para poder relatar de forma fiel, segundo o Capitão Cego, o que 

é percebido pelas questões sensoriais e corporais. O mergulho do sujeito no cenário, necessariamente, 

é mais profundo. Dessa forma defende que seus relatos são mais completos do que dos outros 

viajantes, como Humboldt, por exemplo. Por isso, propõe que os viajantes videntes são deficientes 

também: não há a descrição da realidade local. Holman propõe um mergulho rizomático do espaço: 
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A cidade do Rio, por exemplo, é percebida pelos sons dos escravos carregadores e seus 
peculiares cantos africanos e gritos, “uttered in an endless alternation of tones, by the pretty 
negress fruit venders, who, smartly dressed, and leering and smiling in their most captivating 
manner endeavor so to attract the attention of the sons of Adam”. Para perceber essas 
nuanças é preciso que ele esteja atento às entonações das vozes, aos odores corporais, aos 
cheiros das frutas e mercadorias vendidas pelos negros, combinados a uma razão 
imaginativa, muitas vezes discreta, mascarada, mas sempre atuante (TORRÃO FILHO, 
2016, p. 340). 

 

As vozes, os cheiros, as texturas do ambiente provocam em Holman a descrição cartográfica 

rizomática do contexto no qual está presente. Dessa forma, ele consegue propor uma descrição 

epistemológica, que segundo o próprio viajante cego, está mais próximo do real. Por conseguinte, 

consegue captar a essência dos lugares sem a visão, porém a lógica é proposta em seus sentidos 

sinestésicos.  

 

CONCLUSÃO 

 

A cartografia rizomática pode ser uma performance da cartografia para os cegos. O fato de 

cartografar o espaço através dos outros sentidos é o desafio para aqueles que não podem ver. Holman, 

o Capitão cego, é um exemplo de que é possível descrever e cartografar o espaço sem a perspectiva 

da visão. José Saramago propõe em sua narrativa uma cegueira diferente. Os personagens que assim 

ficaram cegos enxergavam tudo branco, claro. Não era uma cegueira comum. O cego, que agora está 

chafurdado na luz, não poderia enxergar. O capitalismo é essa brancura. Estímulos narcísicos pelas 

redes sociais, propagandas, consumo, excesso de informações é a cegueira coletiva colapsada da 

sociedade contemporânea. A visão engana. Sem filtros podemos ficar cegos, segundo a brancura de 

Saramago. Filtrar o espaço pode ser uma solução do impedimento da contaminação do capitalismo 

ofuscante.  

O trabalho apresentado mostra também o componente cognitivo: percebe-se que, apesar da 

visão ser o sentido mais admirado e enfatizado nessa sociedade de profunda cultura da imagem, os 

outros sentidos contribuem para produzir conhecimentos. Percebeu-se, também, que há uma espécie 

de compensação cognitiva: a cegueira ressalta a sensibilidade do cheiro e do som, por exemplo. 

Contudo, não se pode dizer que não haja problemas de locomoção, leitura e acesso aos 

espaços contemporâneos, como a cidade, pelos sujeitos cegos. Embora os problemas de inserção 

espacial dos cegos nas cidades apressadas, cheias de ruídos e disputadas, sejam uma realidade, não 

convém o trabalhador e o sujeito cego ser submisso ao seu regime. 
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A cooperação de parentes, amigos, colegas, juntamente com a ação do Estado e dos 

movimentos sociais que lutam em prol das pessoas com deficiência podem ajudar no sentido de libertar 

o sujeito cego da cegueira como fator limite e fazê-lo aspirar a cidadania e, inclusive, exercê-la na sua 

totalidade. E os sujeitos cegos podem igualmente ser membros de outras lutas em prol de causas 

universais, como a da justiça, a do gênero, do emprego. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Este artigo foi desenvolvido a partir de um conjunto de experiências em sala de aula com 

crianças de 6 anos de idade, que desafiaram a nossa capacidade de interação com elas no espaço da 

sala de aula. Partindo da leitura de imagens e do imaginário das crianças mediados pelas pinturas 

expressionistas abstratas de Jackson Pollock e pelas performances de Hélio Oiticica, através de seus 

Parangolés, conseguimos criar um meio de comunicação com as crianças, que nos possibilitou realizar 

vínculos afetivos e estratégias de uso do corpo, como forma de desconstruir o caos comunicativo do 

espaços da sala de aula e, assim, transformá-lo em uma ação de interação e criação de possibilidades 

educativas, mesmo sendo o espaço tradicional da escola um lugar limitador de expressões e 

movimentos.  

O presente artigo é fruto das experiências construídas por três estudantes do curso de 

Licenciatura em Artes Visuais da Faculdade de Artes Visuais (FAV) da Universidade Federal de Goiás 

(UFG) em diálogo com a coordenadora de área professora Kelly Mendes e o professor supervisor 

Audnã Abreu Silva a partir do ensino das artes visuais para estudantes de cinco e seis anos de idade. 
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Neste processo, fizemos registros fotográficos de nossas ações, apresentando os estudantes da 

própria escola e seu respectivo espaço físico. Por isso, esclarecemos que a escola possui um 

documento que autoriza a utilização de imagens dos alunos e de todo o ambiente físico para 

finalidades de pesquisa acadêmica e para utilização em eventos internos da própria instituição. Este 

documento é registrado no ato da matrícula, sempre com o consentimento dos pais e/ou responsáveis. 

Por isso, neste artigo, utilizamos estas imagens sem nenhuma restrição. 

A partir das vivências de uma prática escolar desenvolvida no Programa Institucional de Bolsas 

de Iniciação à Docência9 (PIBID), pudemos desenvolver durante um ano duas ações que tinham como 

propósito mediar as relações interpessoais no espaço da sala de aula através do ensino da arte. 

Durante o ano de 2017, como parte do subprojeto PIBID da área de Artes Visuais – UFG, foram 

articuladas propostas para ações didáticas a serem praticadas em sala de aula, com uma turma de 

estudantes do ensino infantil, da Escola Municipal de Tempo Integral Professor Benedito Soares de 

Castro, na cidade de Goiânia. As propostas foram trabalhadas conforme o contato e as afinidades dos 

próprios estudantes, com o intuito de aproximar o campo da arte com o mundo de cada um deles, um 

verdadeiro desafio! Conforme o subprojeto PIBID/Artes Visuais/UFG, as propostas foram desenvolvidas 

considerando o Campo de Estudos da Cultura Visual (HERNÁNDEZ, 2011; DUNCUM, 2011; MARTINS, 

2008), que entendem a relação ensino-aprendizagem como uma “relação rizomática”, ou seja, a partir 

de um “fenômeno” (ATKINSON, 2012), vários “Projetos de Trabalhos” (HERNÁNDEZ, 2011; 

HERNÁNDEZ; VENTURA, 1998) podem ser criados. 

A princípio tivemos muita dificuldade em estabelecer uma comunicação com a turma de 

crianças de cinco a seis anos de idade, que se apresentavam superativas sem o comando do professor 

supervisor. Desejávamos usar outros caminhos para estabelecer um diálogo com os estudantes, onde 

em colaboração, pudéssemos proporcionar a comunicação entre eles e com a gente. Percebemos a 

vontade de se expressarem inerente de suas idades, mas não conseguíamos administrar todas 

aquelas vontades manifestadas simultaneamente, eram muitos gestos, muitas falas e movimentos 

dentro do espaço da sala de aula! 

 

 

 

 

                                                           
9 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS. Edital nº 80/2013. Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 
(PIBID). Formulário de detalhamento do subprojeto por área de conhecimento. Goiânia, UFG, 17 set. 2013. Disponível em: 
https://pibid.prograd.ufg.br/up/296/o/Subprojeto_Artes_Visuais-UFG-GYN.pdf. Acesso em: 4 jun. 2017.  
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Figura 1 – Jackson Pollock pintando em seu estúdio (1950) 

 

Fonte: Francis Valentine O’Connor (2019). Encyclopédia  
britânica10. 

 

Figura 2 - Parangolés de Hélio Oiticica 

 

Fonte: Lima (2013)11.  

 

                                                           
10 Disponível em: https://bit.ly/2HgwEJ1 
11 Disponível em: https://bit.ly/2IyUimz. 
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O caminho encontrado foi dialogar com artistas que trabalhavam com esse tipo de expressão.  

A partir de artistas como Jackson Pollock e Hélio Oiticica os projetos começaram a ganhar mais 

destaque, fazendo com que as aulas fossem mais convidativas e estimulantes para as crianças. 

“Composições: música, movimento e corpo nas artes visuais” e “Brincadeiras performáticas: o 

ensino de artes visuais a partir de jogos infantis” foram os projetos desenvolvidos que partiram de 

questões observadas nas atitudes dos próprios estudantes no espaço escolar, como a movimentação 

corporal, energia, animação e brincadeiras, por exemplo. Nessa perspectiva: 

 

Ao pesquisar e estudar o caráter mutante das imagens e dos objetos artísticos analisando-os 
como artefatos sociais, a cultura visual busca ajudar aos indivíduos, mas especialmente, aos 
alunos, a construir um olhar crítico em relação ao poder das imagens, auxiliando-os a 
desenvolver um sentido de responsabilidade diante das liberdades decorrentes desse poder 
(MARTINS, 2008, p. 33). 

 

Assim, nosso grupo desenvolveu conteúdos e formas que trouxeram para o espaço da sala de 

aula experiências divertidas, espontâneas e reflexivas para discutir Arte por meio de estudos da cultura 

visual. Por isso, problematizar sobre os eventos ou os fenômenos que surgem do cotidiano escolar, nos 

possibilitou refletir criticamente sobre as experiências em sala de aula pois, além de ser do nosso 

interesse, dialogou com o nosso subprojeto PIBID/ARTES VISUAIS/UFG que põe em ênfase o Campo 

de Estudos da Cultura Visual como forma de conectar o estudante ao mundo da vida (ASCENCIO, 

2010). 

 

ENTRANDO EM CAMPO, CONHECENDO NOVAS HISTÓRIAS E FAZENDO ALGUMAS 
BRINCADEIRAS 

 

O PIBID é um programa responsável por contribuir na formação docente, estimulando as 

vivências de estudantes de graduação em cursos de licenciatura na prática escolar. Através desta 

abertura em parcerias entre a universidade e as escolas, as possibilidades de conhecer de perto o 

cotidiano escolar são ainda mais fortes. Além disso, o programa atua de forma coletiva e favorece o 

aprendizado na troca de experiências entre estudantes das escolas, faculdades e toda comunidade 

envolvida. 

Para nós, fazer parte do PIBID - Artes Visuais foi algo significativo e de grande relevância para 

nossa formação enquanto futuros professores de artes. Neste caso, vivendo o espaço escolar, 

conversando com estudantes, conhecendo o professor supervisor, entendendo a forma de trabalho da 

escola e procurando sempre perceber como pode ser a rotina de trabalho em um espaço de ensino 

formal. Pudemos também experimentar e propor estratégias de ensino na nossa área. O grupo, 
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composto por Anna Cláudia, Gil Santiago e Gustavo Machado iniciou os trabalhos ainda em outra 

escola parceira do PIBID, nossa trajetória se deu no período de dois anos, embora estejamos narrando 

aqui à experiência ocorrida do nosso segundo ano na Escola Municipal de Tempo Integral Benedito 

Soares de Castro12, que se encontra no Conjunto Caiçara. 

Iniciamos o trabalho nesta escola situada em um dos subúrbios de Goiânia, levando em 

consideração o subprojeto do PIBID/Artes Visuais/UFG do curso de Licenciatura da Faculdade de Artes 

Visuais da Universidade Federal de Goiás. 

 

Figura 3 – Grupo do Pibid (FAV) com Professor Audnã Abreu 

 

Fonte: Acervo pessoal de Kelly Mendes (2017). Registro do grupo 
de estudantes do Pibid em seu primeiro contato com a Escola 
Municipal de Tempo Integral Professor Benedito Soares de Castro. 

 

Quando entramos em sala pela primeira vez, acompanhamos uma atividade que unia imagens 

e música. O professor supervisor Audnã, responsável pelas aulas de Artes, estava trabalhando com 

                                                           
12 Em entrevista, nosso supervisor comenta: A escola possui cerca de 40 anos e passou por diversas reformas. O grupo de 
servidores e estudantes o considera improvisado para atender as demandas, uma vez que não dispõe de uma estrutura 
adequada à permanência dos educandos durante todo o dia. A área construída é reduzida e faltam chuveiros, salas 
temáticas, etc. O local é composto por sete salas de aula, uma biblioteca com cerca de oito mil exemplares e uma quadra 
de esportes coberta. O prédio é constituído de dois blocos de salas de aula, outro bloco para cozinha, banheiros e sala de 
professores. Possui aparelhos básicos como fotocopiadora, computadores na secretaria, acervo de livros e rede de internet 
sem fio. Não possui laboratório de informática. Duas tendas que foram emprestadas pela comunidade completam a 
estrutura física que atende as crianças e adolescentes. 
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exercícios de padronagem. Para que a proposta fosse melhor compreendida pelos estudantes da 

turma, foram utilizadas imagens de pele de cobras e, ao mesmo tempo, uma música infantil com o 

tema da jiboia. Aproveitamos o conteúdo que estava sendo trabalhado em sala de aula para propor às 

crianças a nossa contribuição, pensada a partir da observação da Turma “A”, etapa do Ciclo I, 

composta por 30 alunos de cinco a seis anos de idade. 

Através do conteúdo que apresentava imagens de padronagens com a música infantil da jiboia, 

o professor Audnã também inseriu no processo didático alguns instrumentos musicais de percussão. 

Assim, ele também introduziu aos alunos noções de ritmo, junto às artes visuais. A partir desta proposta 

e analisando também a formação polivalente do professor em Educação Artística, desenvolvemos um 

trabalho plástico de pintura, inspirado no artista Jackson Pollock. A escolha sobre o artista plástico 

Jackson Pollock foi discutida em grupo, pensando antes de tudo em ligar com as propostas que a 

turma “A” já estava desenvolvendo. 

Até o primeiro momento, discutir padronagem não estava sendo tão simples, além do mais, a 

turma com várias crianças era bem agitada e, mesmo sendo a disciplina de Artes a última aula do dia 

(terminando às 16 horas) os estudantes tinham muita energia. Porém, observamos que toda a energia, 

que existia dentro daquele espaço, poderia ser acompanhada de algo que acontecia nas fronteiras 

entre a Arte e a Música, neste caso, uma das palavras centrais foi “movimento”. 

Nós queríamos nos aproximar da turma e fazer com que a turma também se aproximasse de 

nós. Sempre que era encerrada a nossa aula, nas tardes de quinta, nos encontrávamos na escola. 

Nosso grupo se reunia com a coordenação de área e professor supervisor para analisar o que havia 

sido desenvolvido e como seria a sequência das próximas ações. Em nossas conversas percorremos 

vários caminhos antes de fazermos conexões com o que já estava sendo trabalhado com a turma “A”. 

Em nossas reuniões semanais eram colocadas as nossas inquietações e observações e, a partir delas, 

as sugestões foram surgindo até chegar ao expressionismo abstrato de Jackson Pollock. 

Fizemos várias sugestões de palavras-chave, partindo das palavras: movimento, música, 

interação, energia, espaço e corpo, além de outras tantas. Em nossas conversas, partindo destas 

construções de ideias, relacionamos os movimentos presente nas obras do artista Jackson Pollock ao 

criar suas pinturas, em suas performances de criação com suas plataformas, bases e telas com a 

presença dinâmica daqueles pequenos corpos presentes em sala de aula. Este foi um momento de 

experiência coletiva e compartilhada entre todos nós do PIBID e as crianças envolvidas. Encontramos 

nas pinturas de Pollock as palavras que fundamentaram nossa temática de ação. 

Outro grande desafio encontrado pelo grupo em sala de aula foi a quantidade de alunos. 

Percebemos como era de certa forma natural, que uma turma tão grande de crianças não conseguisse 
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manter o foco em sala de aula, expressando a todo o momento o desejo de se manifestar de uma 

maneira mais livre, quebrando as regras institucionalizadas de comportamento no espaço da sala de 

aula. 

No desenvolvimento desse primeiro projeto – “Composições: música, movimento e corpo nas 

artes visuais” – as crianças puderam experimentar outras formas de estar na escola. Exploramos os 

espaços fora da sala de aula e experimentamos caminhos didáticos nem sempre bem-sucedidos. O 

primeiro contato da turma com a tinta, sob o nosso comando e sem a intervenção do nosso supervisor 

foi um caos! A euforia tomou o controle da ação, tudo foi pintado e, a pintura, considerando as palavras 

chaves para a compreensão da obra do artista em questão – movimento, música, interação, energia, 

espaço e corpo – foi experimentada de forma intuitiva sem levar em consideração as questões 

discutidas em sala de aula. 

 

Figura 4 – Momento de experimentação em espaço aberto da escola 

 

Fonte: Acervo pessoal Kelly Mendes (2018). Registro realizado nas ações do Pibid no 
primeiro semestre de 2018, as atividades de pintura eram relacionadas a proposta de trabalho 

com Pollock. 
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Figura 5 – Momento de experimentação em espaço aberto da escola 

 

Fonte: Acervo pessoal Kelly Mendes (2018). Registro realizado nas ações do PIBID no primeiro  
semestre. 

 

Após essa experiência tivemos que repensar novas estratégias e descobrir novos caminhos. 

Queríamos uma aula divertida, mas também gostaríamos de ver o conteúdo estudado apropriado pelas 

crianças e mediando formas de trabalho colaborativo, onde elas pudessem falar e ser ouvidas, pois 

esse foi o fenômeno detectado em nossas observações, a dificuldade de falarem uma de cada vez e de 

ouvir os demais. Qual era então o nosso problema? Era a forma como trazia a informação que não 

estava atingindo estas crianças? 
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Figura 6 - Reunião após as práticas 

 

Fonte: Acervo pessoal Kelly Mendes (2017). Registro da reunião de grupo após o encerramento da 
exposição no dia 31 de agosto de 2017. 

 

Tentamos contar-lhes sobre as pinturas de Jackson Pollock, levamos vídeos e imagens, mas 

isso não foi o suficiente. Ainda encontrávamos dificuldades para sermos ouvidos, passávamos mais 

tempo pedindo silêncio do que de fato, falando sobre o tema de estudo. Foi então, quando nos 

encontrávamos a ponto de desistir, que decidimos entre nós pibibidianos, coordenação de área e 

supervisão, seguirmos adiante. O/A professo/ar de arte, assim como qualquer professor/a, precisa 

aprender a enfrentar os desafios e imprevistos constantes em sala de aula (KINCHELOE, 1997). 

Tínhamos um propósito, não estávamos ali simplesmente para divertir e relaxar as crianças, a aula de 

arte é um espaço de construção de conhecimentos e de expressão – livre e consciente – onde os 

estudantes podem aprender sobre si mesmo, sobre os demais e sobre a vida que os rodeia. Era isso 

que desejávamos! Ampliar a visão de mundo dessas crianças e, com isso, as possibilidades de atuar 

nele. 

Então novamente cada um de nós “Pibidianos” foi encontrando o seu jeito e possibilidades de 

se relacionar com as relações de poder presentes, não só naquele ambiente do espaço escolar, mas 

também com as que vivenciávamos dentro da Universidade. Uma das alternativas foi conhecer a voz 

dos alunos, ouvir seus anseios, receber seu carinho e ofertar nossa atenção. Em contrapartida, 

conquistamos um pouco do respeito daqueles pequenos corpos cheios de energia. Percebemos 

também que um bom caminho seria trabalhar noções de convivência entre as próprias crianças, já que 
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este era outro aspecto que detectamos como problemático: víamos certa hostilidade entre os colegas. 

Na perspectiva da psicologia da educação, mais precisamente como os autores Vygostky e 

Piaget, defendemos a ideia de que na faixa etária dos nossos alunos, a melhor maneira de se aprender 

é brincando. Esta foi a corrente pedagógica por nós adotada. 

Desta forma, na semana seguinte, após o caos ocorrido em nossa proposta prática com a 

pintura, decidimos ter uma conversa franca com as crianças e lhes contar qual era o nosso verdadeiro 

sentimento em relação àquela experiência frustrada, que para eles poderia ter sido considerada 

prazerosa, mas que para nós futuros docentes, havia sido desanimadora, sobretudo, considerando que 

temos uma responsabilidade no contexto da educação e por acreditar que ela é muito mais 

transformadora que meramente capacitadora. Tínhamos um foco, melhorar as relações interpessoais 

nas dinâmicas propostas em aula. Isso, naquele contexto, significava uma coisa muito básica, mas não 

menos importante, aprender a ouvir e a falar um de cada vez. 

Para nossa surpresa, após nossa conversa séria, as nossas relações se transformaram. 

Continuamos imersos naquele contexto de pequenos corpos agitados e expressivos, mas agora 

estávamos todos/as entendendo um pouco mais sobre o que estávamos fazendo e criando junto com 

aquelas crianças. 

Nossa estratégia não foi abandonar os trabalhos criados ao meio do caos, mas revisitá-los e 

transformá-los, sem perder de vista o já estudado, conversado e visto sobre as pinturas expressionistas 

abstratas de Jackson Pollock. Nosso trabalho continuou árduo, mas a partir do momento que nos 

situamos dentro deste processo, como sendo também parte dele, pertencendo, tudo passou a fazer 

sentido e, finalmente, conseguimos encontrar o fio da meada e desenvolver a nossa proposta sempre 

aberta a novos desdobramentos. 
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Figura 7 – Acompanhamento do processo de criação 

 

Fonte: Acervo pessoal Kelly (2017) Mendes. Registro do processo de estudo do movimento com a 
pintura a partir de Pollock. 

 

 

Figura 8 – Acompanhamento do processo de criação 

 

Fonte: Acervo pessoal Kelly Mendes (2017). Registro do processo de estudo do movimento 
com a pintura a partir de Pollock. 
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Figura 9 – Acompanhamento do processo de criação 

 

Fonte: Acervo pessoal Kelly Mendes (2017).  

 

Este processo resultou em uma exposição nos corredores da escola onde pudemos socializar, 

com a comunidade escolar, os trabalhos desenvolvidos pelo PIBID-ARTES VISUAIS-UFG e deu origem 

a etapa seguinte. 
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Figura 10 - Exposição Expressionismo Abstrato 

 

Fonte: Acervo pessoal Kelly Mendes. Exposição que ocorreu durante o mês de agosto  de 2017 com as pinturas dos 
estudantes da E.M.T.I.P. Benedito Soares de Castro – Turma “A”.  

 

Posteriormente, ampliamos as questões que envolviam o ritmo para a esfera do corpo, através de 

brincadeiras performáticas inspiradas nas brincadeiras de roda e na Obra “Parangolés”, do artista 

plástico Hélio Oiticica. 

 

BRINCADEIRAS PERFORMÁTICAS: O ENSINO DE ARTES VISUAIS A PARTIR DE JOGOS 
INFANTIS  

 

De acordo com Jordão (2010, p. 104) “A performance surge embrionariamente na primeira 

metade do século XX, nas soireés futuristas e dadaístas”. O fato das crianças da turma “A” precisarem 

sempre estar quietas e em silêncio, salvo em momentos pontuais, era algo que nos incomodava. 

Decidimos então romper como uma estrutura que considerávamos demasiado rígida e transformar toda 

aquela energia em uma potência para o processo educativo. Por isso, a performance veio como uma 

grande possibilidade de interação e criação em sala de aula. Ainda no sentido contextualizado por 

Jordão “A performance se caracteriza, basicamente, pela apresentação, ao vivo, e em tempo real, de 

uma ação, por um ou mais artistas (ou performers convidados pelo autor), diante ou em meio ao 

público” (Ibid., p.105).  

O corpo foi intitulado como a melhor matéria-prima para despertar naquelas crianças a 

curiosidade para com as questões de arte que lhes iriamos apresentar. 
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Tínhamos como intensão desenvolver um trabalho que impactasse positivamente a vida 

daquelas crianças da turma “A”. Descobrindo a cada semana as dores e alegrias da docência e 

acreditando que o ensino das artes visuais é essencial para a consolidação e avanço da democracia, 

possibilitando aos nossos estudantes um repertório visual que lhes propiciasse visão crítica e criativa, 

buscávamos práticas e conteúdos que fossem relevantes a vida de cada um, sem perder de vista as 

suas individualidades, enquanto sujeitos que já trazem consigo importantes experiências e 

aprendizados. 

Como dito anteriormente, nossos contatos com a turma “A” foram conflituosos. Inicialmente as 

crianças simplesmente não nos ouviam. Foi necessário que cada um de nós, pibidianos, 

encontrássemos uma maneira de nos conectar com aquelas crianças. Pois a maneira autoritária de 

relacionar com as crianças, ainda presente no espaço escolar, nos levou a pensar em práticas que 

tentassem romper com essa lógica. Este nosso percurso foi incerto e bastante experimental. Houve um 

dia em que simplesmente não conseguimos executar nada do que havíamos planejado, em uma 

atividade que seria na quadra do colégio, porque a turma fugiu completamente do controle. Mas o fato 

não foi suficiente para que desistíssemos da turma, pois apesar do ocorrido, percebíamos como a 

medida que o tempo passava, o nosso vínculo afetivo se fortalecia com as crianças. A curiosidade com 

as nossas aparências, deixou de ser o foco de nossos encontros e as nossas ações pedagógicas 

passaram a nortear nosso trabalho. 

A ideia de utilizar algumas brincadeiras, tais como “Corre Cotia”, “Vivo ou Morto” e “Estátua” 

foram de grande incentivo para que nossas práticas de conteúdo, voltadas ao processo artístico, 

fossem realizadas. Antes de adentrarmos no que seria, de fato, o já mencionado “Parangolé”, 

decidimos que este processo deveria ser realizado por meio de ações que fossem de interesse para 

todos/as da turma, por isso entraram as brincadeiras. 
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Figura 11 – Brincadeiras no espaço aberto para preparação corporal 

 

Fonte: Acervo pessoal Kelly Mendes (2017). Registro de atividade performática baseada  
em brincadeiras infantis  

 

Com as brincadeiras realizadas durante o processo de construção da nossa proposta de aula, 

enfatizamos que tudo era feito com um sentido importante, pois estávamos trabalhando o corpo com 

movimento, balanço, energia e concentração. Posteriormente, tudo fazia sentido para analisar a 

performatividade envolvida nos trabalhos do artista plástico Hélio Oiticica. 

 

Figura 12 – Brincadeiras em sala com os parangolés 

 

Fonte: Acervo pessoal Kelly Mendes (2017). 
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Figura 13 – Brincadeiras em sala com parangolés 

 

Fonte: Acervo pessoal Kelly Mendes (2017). Ação performática baseada em brincadeiras infantis para 
movimentação corporal e vivência no ambiente com a utilização dos parangolés. Registro realizado no 
mês de novembro de 2017. Esta atividade foi parte do fechamento da ação do PIBID na disciplina de 
artes. 

 

Aproveitar as brincadeiras fez com que as crianças criassem motivação e interesse em 

participar. Além disso, também foram utilizados vídeos e fotos sobre os parangolés, mostrando suas 

várias formas, manifestações e situações. 

 

APROXIMAÇÕES E CONSTRUÇÕES NA REALIZAÇÃO DE PRÁTICAS CAPACITADORAS, MAS 
TAMBÉM TRANSFORMADORAS 
 

“Como trabalhar noções de convívio e respeito mútuo através de brincadeiras performáticas?”  

 

Essa foi a nossa busca durante o ano 2017 na Escola Municipal de Tempo Integral Professor 

Benedito Soares de Castro. Percebemos que muito se pode fazer dentro do tempo que essas crianças 

passam dentro da escola, que as atividades podem ser mais divertidas e nem por isso menos 

capacitadoras e/ou transformadoras. Nos tornamos referências para muitos deles e com isso 

acreditamos no nosso potencial como futuros professores de arte. 

Ainda que nosso envolvimento possui inquietações que transitam por ambientes como a sala 

de aula e o pátio, a quadra e os corredores, é importante expor que buscamos observar estas 

constantes inquietações como desafios que fazem parte, muitas vezes, da escola como um todo e que 
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pode ser usado para nos colocarmos em constates buscas. Enquanto estudantes da Licenciatura em 

Artes Visuais, criar formas para nos aproximarmos cada vez mais do mundo dos estudantes que ali se 

encontram. Assim, ações que envolvem a construção da relação social entre os sujeitos da turma, que 

nós acompanhamos, são pontos de grande relevância para nossa experiência que também cabe no 

nosso campo de estudo da Cultura Visual. A leitura do mundo pode ser feita através das imagens e 

estas mediar à construção do conhecimento de si e do outro. 

Além desta experiência nos oferecer a possibilidade de trabalhar com brincadeiras, tornou-se 

importante para nós problematizar pontos de convívio social. Isso se deu pelo fato de pensarmos que, 

mesmo enquanto crianças, pensar o espaço, o corpo e o movimento seriam pontos que poderiam 

agregar, contribuir e somar no crescimento da turma. Neste caso, não apenas naquele momento, mas 

algo para toda a vida. Uma questão problema nos envolveu, principalmente por nos depararmos com 

uma situação eufórica em sala de aula, em que boa parte das crianças não se mostravam atentas e 

ficavam sempre muito inquietas. Dessa forma, elaborar um conteúdo padrão, com textos e discurso 

não seria uma ideia muito eficaz. Além disso, diante das possibilidades de desafios, a busca por 

estreitar os laços e o afeto por parte dos estudantes, foi um motivo que nos fez criar um olhar especial 

e pensar em desenvolver conteúdos que fossem próximos da realidade que ali estava acontecendo. 

Observamos que foi muito importante estruturar as brincadeiras para que todos os envolvidos 

fossem, aos poucos, buscando meios de interação e, consequentemente, se aproximando uns dos 

outros. A escola de tempo integral é uma referência para o estudante e esta pode ser muito rica, em 

todos os aspectos, do conteúdo disciplinar ao contexto das relações interpessoais e, 

consequentemente, sociais. Desta forma, a escola pode se relacionar com o mundo da vida de forma 

progressiva e positiva. 
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ESTEREÓTIPOS E HIERARQUIZAÇÃO SOCIAL: UMA LEITURA DAS RELAÇÕES DE GÊNERO NA 

MINISSÉRIE AGENT CARTER 
 

 

Diogo Carvalho Gondim Teles13 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

Este estudo analisa a relação entre estereótipos de gênero e uma hierarquização social 

baseada na diferenciação sexual entre homens e mulheres, que estabeleceria papéis sociais 

específicos para o “lugar da mulher” e o “lugar do homem”. Esta relação é discutida a partir da leitura 

da produção de sentidos presentes na minissérie Agent Carter, da Marvel Studios, protagonizada pela 

primeira personagem feminina de um universo ficcional composto por diversos filmes e séries 

televisivas. Para atingir seus objetivos, o estudo desenvolve uma análise de texto, a partir do Percurso 

Gerativo de Sentido da semiótica francesa, sobre a narrativa da minissérie. A análise de Agent Carter, 

por fim, evidencia o modo como o “lugar da mulher” e certos estereótipos de gênero envolvidos nessa 

delimitação são contestados pelas ações da protagonista. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Em um momento em que as mulheres contemporâneas consolidam cada vez mais o seu 

espaço na sociedade ocidental, velhos estereótipos de gênero utilizados em exaustão por mídias como 

cinema, televisão e revistas em quadrinhos precisam ser identificados, contestados e desconstruídos. A 

representação do gênero feminino como o “Outro” (BEAUVOIR, 1988) em relação ao protagonista 

masculino, assumindo assim papéis de coadjuvante da narrativa, está perdendo espaço para uma 

crescente utilização de protagonistas femininas em populares produções cinematográficas como Jogos 

Vorazes14 (LIONSGATE, 2012), Star Wars: Os Últimos Jedi15 (WALT DISNEY, 2017) e Mulher 

Maravilha16 (WARNER BROS, 2017). 

                                                           
13

 Graduado em Comunicação Social – Bacharelado em Publicidade e Propaganda pela Universidade Federal de Goiás. 
Mestrando em Comunicação pela Universidade Federal de Goiás, na linha de pesquisa Mídia e Cultura. Email: 
diogocgteles@outlook.com. Goiânia/GO. 
14 JOGOS VORAZES. Direção: Gary Ross. Produção: Nina Jacobson e Jon Kilik. Intérpretes: Jennifer Lawrence, Josh 
Hutcherson, Liam Hemsworth e outros. Roteiro: Garry Ross, Suzanne Collins e Billy Ray. Música: James Newton Howard. 
Estados Unidos: Lionsgate, 2012. (2h 25m). 
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Em uma análise sobre a franquia do Universo Cinematográfico da Marvel Studios17, composta 

por diversos filmes e séries televisivas, uma de suas extensões para a televisão é o enfoque deste 

estudo: a minissérie Agent Carter, cujo personagem principal, Peggy Carter, se destaca como a 

primeira mulher protagonista de uma produção da Marvel Studios. Um olhar aprofundado sobre o 

enredo da minissérie revela a produção de sentidos relacionados a determinadas questões de gênero, 

como a diferenciação sexual entre homens e mulheres aplicada na distribuição de papéis e posições 

em diversos espaços sociais. Esta e outras questões, como a presença de estereótipos de gênero na 

narrativa, são objeto de análise deste estudo. 

 

ESTEREÓTIPOS DE GÊNERO: DIFERENCIAÇÃO SEXUAL ENTRE HOMENS E MULHERES NAS 
RELAÇÕES SOCIAIS 

 

A propagação de representações desfavoráveis e danosas a determinados grupos sociais pode 

ser vista como um instrumento para a consolidação de diferenciações sociais tais como a racial e a 

sexual. As discussões em torno destas representações negativas gravitam em torno do conceito de 

estereótipo (do grego stereós (“sólido”) + týpos (“molde”)). Em seu livro Public Opinion (1965), Walter 

Lippmann descreve os estereótipos como “construções simbólicas enviesadas, infensas à ponderação 

racional e resistentes à mudança social” (LIPPMANN, 1965, apud FREIRE FILHO, 2005, p. 47). Os 

estereótipos se identificam por meio de pré-conceitos sobre determinados grupos: 

 

Como práticas significantes, os estereótipos não se limitam, portanto, a identificar categorias 
gerais de pessoas – contêm julgamento e pressupostos táticos ou explícitos a respeito de 
seu comportamento, sua visão de mundo ou sua história. Embora possam variar em termos 
de virulência e apelo emocional, geralmente expressam tensões e conflitos sociais 
subjacentes (FREIRE FILHO, 2005, p. 22). 

 

Os estereótipos precisam ser então, segundo Freire Filho (2005, p. 23), “conceituados (e 

contestados) como estratégias ideológicas de construção simbólica que visam naturalizar, universalizar 

e legitimar normas e convenções de conduta, identidade e valor que emanam das estruturas de 

dominação social vigentes”. No que tange aos estereótipos de gênero, especialmente os relacionados 

às mulheres, suas características se baseiam na diferenciação sexual entre “homens” e “mulheres”, 

                                                                                                                                                                                     
15 STAR WARS: Episódio VIII – Os Últimos Jedi. Direção: Rian Johnson. Produção: J. J. Abrams. Intérpretes: Daisy Ridley, 
Adam Driver, Mark Hamill, Carrie Fisher e outros. Roteiro: Rian Johnson. Música: John Williams. Estados Unidos, Walt 
Disney, 2017. (2h 32m) 
16 MULHER MARAVILHA. Direção: Patty Jenkins. Produção: Geoff Johns. Intérpretes: Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright 
e outros. Roteiro: Allan Heinberg. Música: Rupert Gregson-Williams. Estados Unidos: Warner Bros, 2017. (2h 21m) 
17 Universo narrativo compartilhado centrado nos super-heróis da empresa de quadrinhos Marvel Comics, expandido entre 
19 filmes, 10 séries televisivas e 5 curta-metragens lançados até o momento (2008 a 2018).  
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diferenciação essa presente em sistemas históricos de hierarquia e antagonismo social que posicionam 

a mulher como sendo o “Outro” sexo (BEAUVOIR, 1988), posição que restringiu a participação das 

mulheres nas decisões da esfera política e social de importantes acontecimentos históricos. 

Na análise da autora Joan Kelly, o sistema de diferenciação sexual e o sistema de relações 

produtivas operariam juntos “em qualquer das formas históricas tomadas pela sociedade patriarcal 

(feudal, capitalista, socialista etc.), [...] para reproduzir as estruturas socioeconômicas e o domínio 

masculino da ordem social dominante” (KELLY, 1984 apud LAURETIS, 1994, p. 216). Dentro dessa 

perspectiva, nota-se como o sistema de diferenciação sexual opera no cotidiano, delimitando o “lugar 

do homem” e o “lugar da mulher”; ou seja, as posições atribuídas para homens e mulheres dentro da 

existência social em geral, como em papéis dentro do sistema familiar e em cargos de determinada 

área de trabalho, por exemplo. Estas posições podem ser observadas no ambiente de trabalho 

estabelecido pelo enredo da minissérie Agent Carter, que será detalhado a seguir.  

 
CONTEXTUALIZANDO: QUEM É PEGGY CARTER? 

 

Peggy Carter é uma personagem originada das revistas em quadrinhos da Marvel Comics, 

criada em 1966 por Stan Lee e John Romita como coadjuvante da revista Tales of Suspense 77. Na 

história apresentada pela revista, a personagem é uma agente secreta dos Estados Unidos que atua ao 

lado de Capitão América na 2ª Guerra Mundial e se torna o grande amor do passado do super-herói.  

Em 2011, a personagem foi adaptada para o Universo Cinematográfico da Marvel em Capitão 

América: O Primeiro Vingador (MARVEL STUDIOS, 2011)18. Peggy Carter (Hayley Atwell) é 

apresentada no filme como uma agente secreta britânica aliada dos Estados Unidos na 2ª Guerra 

Mundial, que auxilia Capitão América (Chris Evans) no combate à organização nazista HIDRA. Assim 

como em sua origem nos quadrinhos, a personagem é o interesse amoroso do protagonista e atua 

como coadjuvante. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 CAPITÃO América o primeiro vingador. Direção: Joe Johnston. Produção: Kevin Feige. Intérpretes: Chris Evans, Hayley 
Atwell, Sebastian Stan e outros. Roteiro: Christopher Markus e Stephen McFeely. Música: Alan Silvestri. Estados Unidos: 
Marvel Studios, 2011. (2h 04min) 
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Figura 14 - Cena do filme Capitão América 

 

Fonte: Capitão América: o primeiro vingador (2011). Peggy Carter (Hayley 
Atwell) e Capitão América (Chris Evans) em cena do filme Capitão América: 

 

Em janeiro de 2015, a personagem se tornou a primeira protagonista feminina de uma 

produção pertencente ao Universo Cinematográfico da Marvel, com a estreia da minissérie Agent 

Carter no canal de TV estadunidense ABC. Dividida em oito capítulos, a minissérie trouxe o retorno da 

atriz Hayley Atwell para interpretar Peggy Carter, mantendo-se assim o conceito de um universo 

ficcional coeso e compartilhado existente entre os filmes e séries de TV do estúdio. 

 

O ENREDO DA MINISSÉRIE 

 

A minissérie Agent Carter acompanha a jornada de Peggy Carter em seu retorno aos Estados 

Unidos do período pós-2ª Guerra Mundial. O enredo é situado na cidade de Nova York do ano de 1946, 

onde Peggy encontra-se trabalhando para a agência de espiões SSR (Reserva Científica Estratégica, 

em português). Apesar de possuir as habilidades necessárias para o cargo de agente secreto, Peggy é 

marginalizada em seu local de trabalho por ser a única mulher em meio a um ambiente composto 

majoritariamente por homens. Suas qualificações profissionais são pouco reconhecidas entre seus 

colegas de trabalho, que lhe atribuem às funções de uma secretária: fazer relatórios, preencher 

documentos, atender telefones, servir café, entre outros. 

Três personagens compõem o núcleo narrativo presente no local de trabalho de Peggy Carter: 

Roger Dooley (Shea Whigham), chefe da organização; Jack Thompson (Chad Michael Murray), um 

arrogante agente que se considera superior aos demais; e Daniel Sousa (Enver Gjokaj), agente que 

demonstra ter um interesse amoroso na protagonista. 
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Figura 15 – Personagens da minissérie Agent Carter 

 

Fonte: AGENT CARTER. Estados Unidos: ABC Studios, 2015. 
Legenda: Os personagens do núcleo narrativo da SSR (da esquerda para 
a direita): Daniel Sousa, Jack Thompson, Roger Dooley e Peggy Carter. 

 

A trama da minissérie se desenvolve quando o milionário Howard Stark (Dominic Cooper), 

antigo companheiro de guerra de Peggy Carter, tem várias de suas invenções tecnológicas roubadas e 

é acusado injustamente de traição ao país por vendê-las ilegalmente para os inimigos dos Estados 

Unidos. Stark passa a ser investigado pela SSR, que recebe a missão de capturar o foragido da justiça. 

Peggy Carter é então secretamente recrutada como agente duplo por Stark para ajudá-lo a provar sua 

inocência perante a justiça.  

Com a ajuda do mordomo de Stark, Edwin Jarvis (James D’Arcy), Carter passa a investigar por 

conta própria a verdade sobre o roubo das invenções de Stark, enquanto precisa balancear sua 

investigação com o trabalho administrativo na SSR. A personagem aproveita-se da imagem que seus 

colegas de trabalho criaram sobre ela, uma simples secretária, para não levantar suspeitas sobre o seu 

papel de agente duplo e para obter informações importantes dentro da agência. Em sua investigação, 

Carter descobre quem são os responsáveis pelo roubo das invenções de Stark: a organização 

criminosa chamada de Leviatã, que possui planos maquiavélicos de causar uma grande destruição na 

cidade de Nova York.  

 

ANALISANDO AS RELAÇÕES DE GÊNERO EM AGENT CARTER 

 

Através do Percurso Gerativo de Sentido, método de análise de texto oriundo da semiótica 

francesa, que demonstra “como se produz e se interpreta o sentido, num processo que vai do mais 

simples ao mais complexo” (FIORIN, 2005, p. 20), a seguir será analisado como se desenvolve o 

processo de construção do discurso que apresenta determinadas questões de gênero em Agent Carter. 
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O percurso estabelece três níveis, divididos em partes de sintaxe e semântica, que serão aplicados no 

desenvolvimento da minissérie. 

 

Nível Fundamental 

 

De acordo com José Fiorin (2005, p. 24), “a semântica e a sintaxe do nível fundamental representam a 

instância inicial do percurso gerativo e procuram explicar os níveis mais abstratos da produção, do 

funcionamento e da interpretação do discurso”. Partindo do plano mais abstrato de um discurso, a 

semântica do primeiro nível do percurso gerativo abriga então “categorias que estão na base da 

construção de um texto” (Ibid., p. 21) e fundamenta-se na oposição entre dois valores, x versus y.   

Fiorin ainda ressalta que para que esses valores possam ser opostos é necessário que possuam algo 

em comum, que estejam dentro de um mesmo domínio que estabeleça uma relação de contrariedade 

entre eles. Cada valor da oposição semântica recebe no nível fundamental uma qualificação semântica 

imposta pelo próprio texto, /euforia/ versus /disforia/, onde “o termo ao qual foi aplicada a marca 

/euforia/ é considerado um valor positivo; aquele a que foi aplicada a qualificação /disforia/ é visto como 

um valor negativo” (Ibid., p. 23). 

Durante a minissérie Agent Carter, observa-se como valores fundamentais opostos o estado /passivo/ e 

o estado /ativo/, oposição em que o estado /passivo/ possui uma conotação negativa, qualificando-se 

como valor disfórico, enquanto que o estado /ativo/ possui uma conotação positiva e recebe a 

qualificação de valor eufórico. A oposição entre /passivo/ e /ativo/ fica explícita durante o percurso da 

minissérie. No início, Carter é marginalizada (disfórico) em seu ambiente de trabalho pelos seus 

colegas por ser a única mulher ali, sendo designado a ela apenas funções passivas (servir café, 

preencher relatórios etc) dentro da SSR, enquanto que as funções ativas (investigação, interrogatórios 

etc) são designadas para os agentes homens, reconhecidos como capacitados (eufórico) para o cargo 

de agente secreto. 

Já a sintaxe do nível fundamental abrange dois percursos possíveis que ocorrem durante o texto, 

baseados nos valores opostos da semântica, x versus y: 

Afirmação de x, negação de x, afirmação de y; 

Afirmação de y, negação de y, afirmação de y. 

 

Em Agent Carter, com x igual ao valor /passivo/ e y igual ao valor /ativo/, percebe-se o percurso de 

afirmação de x, negação de x e afirmação de y. No começo da minissérie, Peggy Carter encontra-se 

marginalizada em seu local de trabalho exercendo o papel de secretária, uma função de caráter 
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/passivo/, mesmo possuindo as habilidades necessárias para executar as missões de um agente 

secreto. A negação do estado /passivo/ em que a protagonista se encontra acontece quando Carter 

passa a atuar como agente duplo, fazendo a sua própria investigação sobre o caso das invenções 

roubadas de Howard Stark, ao mesmo tempo em que oficialmente trabalha desempenhando funções 

administrativas para a SSR.  Por fim, há a afirmação do valor /ativo/ de Carter quando, com seu 

trabalho duplo já revelado para seus colegas de trabalho, a protagonista consegue impedir os planos 

da organização antagonista de destruir da cidade e conquista o reconhecimento da SSR como agente 

secreta. 

 

Nível Narrativo 

 

O segundo nível do percurso gerativo de sentido caracteriza-se em uma mudança de conteúdo, 

como explica Fiorin (2005, p. 27), “a narratividade é uma transformação situada entre dois estados 

sucessivos e diferentes”. Isso quer dizer que há a existência de um estado inicial, uma transformação e 

um estado final em toda narrativa. A sintaxe do nível narrativo possui três aspectos que precisam ser 

analisados: a presença de dois tipos de enunciados elementares; duas espécies possíveis de 

narrativas mínimas; e o desencadeamento de uma sequência canônica com quatro fases.  

Nos dois tipos de enunciados elementares têm-se os enunciados de estado, que “estabelecem 

uma relação de junção (conjunção ou disjunção) entre um sujeito e um objeto” (Ibid., p. 28), onde tanto 

um quanto o outro são papéis da narrativa; e os enunciados de fazer, que “são os que mostram as 

transformações, os que correspondem à passagem de um enunciado de estado a outro” (Ibid., p. 28). 

Na minissérie Agent Carter, nota-se como enunciado de estado à disjunção com o valor /ativo/ no fato 

da protagonista Peggy Carter ser impedida de desempenhar as funções de um agente secreto dentro 

da SSR, e como enunciado de fazer, Carter ficou em conjunção com o valor /ativo/ presente nas 

funções de um agente secreto ao impedir os planos da organização antagonista de destruir a cidade de 

Nova York.  

Por haver dois tipos de enunciado de estado (conjunção ou disjunção), existem também duas 

espécies de narrativa mínima: de privação, em que “ocorre um estado inicial conjunto e um estado final 

disjunto”; e de liquidação de uma privação, onde existe “um estado inicial disjunto e um final conjunto” 

(Ibid., p. 29). Agent Carter apresenta uma narrativa mínima de liquidação de uma privação, já que 

Peggy Carter estava inicialmente em disjunção com as funções de um agente secreto e ao final da 

minissérie está em conjunção com elas.  
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Para a análise do terceiro aspecto da sintaxe narrativa deve-se ter mente, de acordo com 

Fiorin, que “os textos não são narrativas mínimas. Ao contrário, são narrativas complexas, em que uma 

série de enunciados de fazer e de ser (de estado) estão organizados hierarquicamente” (Ibid., p. 29). 

Logo, uma narrativa possui uma sequência canônica de quatro fases: manipulação, competência, 

performance e sanção. 

Na fase da manipulação, “um sujeito age sobre o outro para levá-lo a querer e/ou dever fazer 

alguma coisa” (Ibid., p. 29). Essa fase é vista logo no primeiro capítulo da minissérie, quando já se 

torna explícito o poder do personagem Roger Dooley, como chefe da SSR, de estabelecer a hierarquia 

de papéis assumidos pelos seus agentes. O personagem manipula Carter determinando ordens para 

que ela desempenhe as tarefas de uma secretária, posicionando-a assim em disjunção com as funções 

ativas de um agente secreto. A manipulação pode ser percebida quando, no primeiro episódio, uma 

reunião de emergência será feita na SSR e Roger Dooley ordena que Carter permaneça em seu posto: 

“agente Carter, recebemos um alerta da capital. Todos ao trabalho. Ou seja, encubra as ligações” 

(AGENT CARTER, 2015, ep. 1, 3m46s).  

O primeiro episódio da minissérie apresenta ainda um segundo sujeito a manipular a 

protagonista da narrativa: o personagem Howard Stark, que a aproxima da conjunção com as funções 

de um agente secreto. Ele convoca Peggy Carter para atuar como agente duplo na investigação do 

roubo de suas invenções, seduzindo-a através de seu reconhecimento das habilidades que a 

protagonista possui: “Peg, não tem ninguém em quem eu confio mais do que você” (AGENT CARTER, 

2015, ep. 8, 10m53s) “Qual é Peggy, sei que eles não acreditam em seu potencial. Quer uma missão 

importante? É essa” (AGENT CARTER, 2015, ep. 1, 11m3s). 
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Figura 16 – Frame do episódio “Now is Not the End” 

 

Fonte: AGENT CARTER. Estados Unidos: ABC Studios, 2015, ep. 1, 11m3s. 
Legenda: Howard Stark pede ajuda à Carter para investigar o roubo de suas 
invenções tecnológicas, que podem ter caído em “mãos erradas”. 

 

Ao se tentar determinar a fase da competência em Agent Carter, onde “o sujeito que vai 

realizar a transformação central da narrativa é dotado de um saber e/ou poder fazer” (Ibid., p. 30), 

percebe-se que a fase se encontra oculta na minissérie. Segundo Fiorin, “muitas fases ficam ocultas e 

devem ser recuperadas a partir de pressuposição” (Ibid., p. 32), como é o caso da minissérie, que não 

apresenta Peggy Carter adquirindo as suas habilidades de espiã, mas deixa pressuposto que a 

personagem as possui ao mostrar, logo no início do primeiro episódio (1m17s), relances de sua 

participação na Segunda Guerra Mundial, em cenas do filme Capitão América: o primeiro vingador. 

É na fase da performance onde se pode perceber o clímax da minissérie, “fase em que se dá a 

transformação (mudança de um estado a outro) central da narrativa” (Ibid., p. 31).  Ela acontece no 

último episódio de Agent Carter, quando a protagonista entra em conjunção com o valor /ativo/ ao 

impedir que Nova York seja destruída de acordo com os planos da organização criminosa antagonista 

da minissérie. A última fase, a sanção, onde “ocorre a constatação de que a performance se realizou e, 

por conseguinte, o reconhecimento do sujeito que operou a transformação (Ibid., p. 31), realiza-se ao 

final do último episódio, quando Carter chega à SSR no dia seguinte após os acontecimentos da fase 

da performance e é aplaudida por todos os agentes, em reconhecimento ao seu trabalho em solucionar 

o caso de Stark e impedir a destruição da cidade.  
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Figura 17 – Frame do episódio “Valediction” 

 

Fonte: Agent Carter, 2015, episódio 08 aos 34m4s. 
Legenda: Carter recebe os aplausos e saudações de seus colegas de trabalho 
ao chegar à SSR na manhã seguinte após solucionar a missão principal da 
minissérie. 

 

Se aceitasse passivamente a manipulação de seu chefe, Peggy Carter atuaria como uma 

simples coadjuvante da narrativa, responsável unicamente pelos serviços administrativos da SSR, 

como preencher relatórios, arquivar documentos e servir café. Mas um segundo sujeito, Howard Stark, 

reafirma a competência de Peggy Carter ao lhe confiar à investigação do caso do roubo de suas 

invenções, realizando assim a manipulação desencadeadora da mudança da protagonista de um 

estado passivo, forçado por seu local de trabalho, para um estado ativo. 

Em relação à parte semântica do nível narrativo, deve-se analisar os valores inscritos nos 

objetos, sendo eles objetos modais – os elementos cuja aquisição é necessária para a realização da 

performance – e os objetos de valor, que são os objetos com que se entra em conjunção ou disjunção 

no estado final da narrativa. “O objeto modal é aquele necessário para obter outro objeto. O objeto 

valor é aquele cuja obtenção é o fim último de um sujeito” (FIORIN, 2005, p. 37).  

Em Agent Carter, tem-se como objetos modais o personagem Jarvis, mordomo de Howard 

Stark que acompanha e auxilia Peggy Carter durante sua investigação; o próprio Howard Stark, que 

indica à Carter diversas pistas sobre suas invenções roubadas; e as habilidades de luta e espionagem 

da protagonista, que são os principais elementos que capacitam Carter em seu “poder fazer” na 

resolução da missão de recuperar as invenções de Stark e impedir os planos de destruição da 

organização antagonista da minissérie. 

Quanto aos objetos de valor, tem-se o reconhecimento dos colegas de trabalho de Carter sobre 

suas capacidades. Nota-se que a conjunção de Carter com o reconhecimento de seus colegas significa 
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para ela a afirmação de seu “valor” para a SSR, ou como valor fundamental eufórico, estar /ativo/ para 

participar de missões importantes. 

 

Nível Discursivo 

 

O nível narrativo comporta formas abstratas como, por exemplo, um sujeito entrando em 

conjunção com um objeto. No último nível do percurso gerativo de sentido, o nível discursivo, “as 

formas abstratas do nível narrativo são revestidas de termos que lhe dão concretude” (FIORIN, 2005, p. 

41), formas que podem ser revestidas a partir de diversas variações de conteúdo.  No nível narrativo de 

Agent Carter, por exemplo, tem-se uma liquidação de privação de conjunção com o valor /ativo/. No 

nível do discurso essa liquidação ocorre entre Peggy Carter e as funções de um agente secreto, mas 

poderia ter-se dado entre um personagem masculino e essas funções. “Mudam os personagens, os 

espaços, os tempos e as circunstâncias” (Ibid., p. 43), mas os esquemas narrativos de dois filmes 

podem ser idênticos quando comparados, por exemplo.  

Na sintaxe do nível discursivo, os aspectos estruturais do discurso são abordados a partir da 

enunciação, o ato de produção de um discurso, que de acordo com Fiorin, “é a instância que povoa o 

enunciado de pessoas, de tempos e de espaços” (2005, p. 56-57). A partir disso a sintaxe do discurso 

ocupa-se então em analisar três procedimentos de discursivização: a personificação, a espacialização 

e a temporalização, ou seja, “a constituição das pessoas, do espaço e do tempo do discurso” (Ibid., p. 

57). Como um enunciado é produzido para ser comunicado a alguém, a sintaxe discursiva ocupa-se 

também do fazer persuasivo realizado pelo enunciador para que o enunciatário aceite o que se diz no 

discurso transmitido a ele. O enunciador e o enunciatário são “o autor e o leitor implícitos, ou seja, uma 

imagem do autor e do leitor construída pelo texto” (Ibid., 2005, p. 56). 

Em Agent Carter, a personificação é percebida na identificação do enunciador em Peggy Carter 

e a personificação do enunciatário em qualquer um que assistir a história, já que se trata de uma 

minissérie televisiva, gênero narrativo de uma mídia de grande alcance entre o público. Na minissérie, 

a temporalização é contextualizada no ano de 1946 e dá-se a partir do início do primeiro episódio, 

quando Peggy Carter toma conhecimento da acusação feita pelo governo americano sobre o 

personagem Howard Stark ser um traidor, até a resolução do caso ao final do último episódio. Na 

espacialização do discurso presente em Agent Carter, têm-se como locais o escritório da agência SSR, 

o edifício em que Peggy Carter está hospedada durante a minissérie e outros espaços em que a 

protagonista desenvolve sua investigação. Todos esses locais se situam em Nova York, cidade 

localizada nos Estados Unidos. 
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Na relação entre enunciador/enunciatário, o enunciador presente na minissérie realiza a 

persuasão sob o enunciatário a partir de um discurso em 3ª pessoa, verdadeiro por produzir um efeito 

de sentido de objetividade. O enunciatário acompanha a história da protagonista Peggy Carter, a 

personificação do enunciador, a partir da posição de um observador onisciente que sabe de tudo, não 

só dos fatos que ocorrem na presença da personagem, como também dos fatos que ocorrem com 

outros personagens, quando não estão na presença da protagonista. O enunciatário é o espectador 

que assiste à minissérie, que não pode interferir na trama, mas que por acompanhar a história sob a 

posição de um observador onisciente, testemunha a atuação dupla de Carter e a não suspeita de seus 

colegas de trabalho, percebendo assim, do início ao fim da minissérie, como verdadeiro o potencial que 

a protagonista possui. 

Partindo para a semântica discursiva, examinam-se dois processos responsáveis por dar 

concretude aos esquemas narrativos abstratos do nível narrativo: a tematização e a figurativização. O 

primeiro reveste os esquemas narrativos abstratos com temas, que remetem a elementos semânticos 

não observáveis no mundo natural, como conceitos e valores abstratos. O segundo processo reveste 

os esquemas narrativos com figuras, que remetem a elementos semânticos do mundo natural, ou ao 

mundo natural construído. 

Primeiramente, os esquemas narrativos de um texto podem ser tematizados, e em seguida, o 

nível da organização temática pode ou não ser figurativizado. Para se entender um discurso figurativo, 

antes é preciso então apreender o discurso temático que subjaz a ele. Os discursos figurativos 

produzem efeito de realidade e possuem uma função representativa, enquanto que os discursos 

temáticos procuram explicar a realidade e possuem uma função interpretativa. “Aqueles são feitos para 

simular o mundo; estes, para explicá-lo” (FIORIN, 2005, p. 91). 

Na análise do nível discursivo da minissérie Agent Carter, identifica-se a concretização de seus 

esquemas narrativos a partir de temas e figuras relacionados a certas questões de gênero presentes 

na realidade social. O enunciado de estado da minissérie, em que Peggy Carter está em disjunção com 

as funções de um agente secreto (que carregam em si o valor /ativo/), é tematizado pelo sistema de 

diferenciação sexual. Ele posiciona homens e mulheres em oposição, atribuindo-lhes significados 

distintos que constituem as representações de gênero presentes em sistemas históricos em que as 

mulheres exerceram papéis passivos na sociedade, sendo o gênero feminino representado como “o 

Outro” (BEAUVOIR, 1988). 

O tema da diferenciação sexual é figurativizado na minissérie através da hegemonia masculina 

presente na agência SSR que marginaliza Peggy Carter pelo fato dela ser mulher, sendo atribuídas a 

ela apenas funções consideradas secundárias, enquanto que aos homens são atribuídas as funções 



A LEITURA E SUAS INTERFACES  

 
67 

 

mais importantes. O masculino, na organização da agência SSR, é o gênero protagonista; e o feminino, 

o “Outro”, o gênero coadjuvante. A disjunção de Carter do valor /ativo/ no enunciado de estado 

posiciona então, na oposição semântica fundamental da minissérie, a figura da mulher sob o lado do 

valor /passivo/ e a figura do homem sob o lado do valor /ativo/. 

Enquanto o enunciado de estado apresenta Carter em disjunção com o valor /ativo/, o 

enunciado de fazer da narrativa transforma a condição da protagonista, colocando-a em conjunção com 

o valor /ativo/ ao final da minissérie. A transformação entre os dois enunciados elementares da 

narrativa, que caracteriza sua narrativa mínima como sendo de liquidação de uma privação relacionada 

ao valor /ativo/, concretiza-se sob o tema da situação social das mulheres da época representada em 

Agent Carter e a busca por uma maior participação ativa na sociedade. 

Agent Carter se passa na cidade de Nova York ano de 1946, época pertencente ao contexto 

histórico do período pós-Segunda Guerra Mundial (final da década de 1940 à década de 1960), onde 

as mulheres, após serem amplamente introduzidas no mercado de trabalho estadunidense para 

trabalharem nos esforços da guerra (indústria armamentista, por exemplo), tiveram sua situação na 

sociedade modificada com a gradativa consolidação de seu espaço no campo social, ao mesmo tempo 

em que enfrentaram diversas barreiras sociais para continuarem ativas no mercado de trabalho. 

Presente na minissérie como tematização da liquidação de privação relacionada ao valor 

/ativo/, o contexto histórico do pós-guerra é em seguida figurativizado na situação em que se encontra 

a protagonista Peggy Carter em sua ida para os Estados Unidos, após ter participado ativamente da 

Segunda Guerra Mundial. A personagem encontra-se inserida no mercado de trabalho estadunidense 

trabalhando na agência de investigação SSR, onde deseja participar ativamente das atividades mais 

importantes da agência, mas é marginalizada para atividades secundárias por ser a única mulher 

presente em um ambiente majoritariamente composto por homens. 

Segundo Beauvoir19, “foi pelo trabalho que a mulher cobriu em grande parte a distância que a 

separava do homem, só o trabalho pôde assegurar-lhe uma liberdade concreta” (1988, p. 449). 

Entretanto, as mulheres estadunidenses do período pós-guerra encontraram uma resistência à sua 

presença no mercado de trabalho. A autora esclarece que esta resistência se devia à permanência de 

estruturas hierárquicas construídas pelos homens: “a estrutura social não foi profundamente modificada 

pela evolução da condição feminina; este mundo, que sempre pertenceu aos homens, conserva ainda 

a forma que eles lhe imprimiram” (BEAUVOIR, 1988, p. 450). 

                                                           
19 Em seu livro O segundo sexo (1988), a autora desenvolve uma profunda análise sobre a situação da mulher na 
sociedade ocidental da época. Pela proximidade com o contexto histórico apresentado em Agent Carter, Nova York (1946), 
suas ideias são de grande valia para a análise da minissérie. 
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A constituição das estruturas sociais relatadas por Beauvoir pode ser analisada na delimitação 

do “lugar do homem” e o “lugar da mulher” sustentada pelo sistema de diferenciação sexual, ou seja, as 

posições atribuídas para homens e mulheres dentro da organização social. Esta delimitação concretiza 

a fase da manipulação, quando o personagem chefe Dooley, responsável por estabelecer a hierarquia 

de funções na SSR, determina que Peggy Carter desempenhe as funções que seriam intrínsecas ao 

“lugar da mulher”: servir café, preencher relatórios, atender telefonemas, entre outras. Em 

contrapartida, “o lugar do homem” na hierarquia da SSR ocupa as funções mais importantes, 

representadas na investigação da missão principal da história. O ambiente de trabalho da SSR é então 

a figurativização desta hierarquização da sociedade pautada pela distinção entre o “lugar do homem” e 

o “lugar da mulher”. 

Por meio da delimitação do “lugar da mulher” na hierarquia da SSR, Peggy Carter é colocada 

então em disjunção com o valor /ativo/ presente nas funções de agente secreto, disjunção reforçada 

ainda pela imagem construída sobre ela pelos seus colegas de trabalho, a partir de sentidos 

comumente presentes em estereótipos de gênero. Apesar do estabelecimento dessa imagem 

estereotipada, Carter não se enquadra nela e a utiliza em benefício próprio para não levantar suspeitas 

sobre o seu papel de agente duplo.  

Ao longo da transformação de Carter da disjunção à conjunção com o valor /ativo/ na narrativa, 

a imagem estereotipada atribuída à personagem é questionada a partir do paralelo traçado entre suas 

funções na SSR e sua investigação independente sobre o caso de Stark. Sua função dupla é mantida 

oculta até o momento em que a imagem estereotipada criada sobre ela é contestada após suas ações 

extraoficiais serem reveladas para todos os agentes da SSR. 

O percurso de liquidação da privação de conjunção de Carter com o valor /ativo/ é também 

tematizado pela contestação de estereótipos de gênero na minissérie. A figurativização do tema é mais 

claramente percebida em episódios específicos, que utilizam estereótipos de gênero para evidenciar o 

contraste entre a imagem construída sobre Carter na SSR e as ações da personagem. Para o melhor 

esclarecimento da concretização deste tema na minissérie, os acontecimentos de seu 2º episódio 

serão detalhados a seguir.  

 

EPISÓDIO 2: “BRIDGE AND TUNNEL” 

 

O episódio apresenta a protagonista Peggy Carter investigando uma pista do paradeiro da 

organização criminosa Leviatã. Através da transmissão de uma radionovela presente em certas cenas 

do episódio, a imagem de Carter é contraposta ao estereótipo da moça em perigo, presente em 
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diversas histórias de aventura envolvendo a figura do herói. Essas cenas alternam momentos do 

estúdio de rádio onde está sendo transmitida a radionovela com momentos da minissérie em si.  

Já na primeira cena deste episódio, é apresentado o estúdio de rádio onde atores encenam a 

radionovela chamada “Programa de Aventuras do Capitão América”. Ela é protagonizada pelo herói 

Capitão América e se passa na Segunda Guerra Mundial. Uma personagem chamada Betty Carver, 

que de acordo com o narrador da radionovela é uma bela enfermeira de um batalhão do exército 

americano, é raptada pela guarda nazista de Hitler. A personagem diz ao vilão Hitler que o Capitão 

América irá resgatá-la: “Seus chucrutes nojentos, vocês estarão em apuros quando o Capitão América 

chegar aqui” (AGENT CARTER, 2015, ep. 2 00m32s). 

 

Figura 18 – Frame 2 00m32s do episódio “Bridge and Tunnel” 

 

Fonte: AGENT CARTER. Estados Unidos: ABC Studios, 2015, ep. 2 00m32s. 
Legenda: Atriz interpreta a personagem Betty Carver na radionovela “Programa de 
Aventuras do Capitão América”. 

 

A caracterização da personagem Betty Carver faz referência a elementos do estereótipo da 

moça em perigo, que em narrativas clássicas de aventura, precisa ser resgatada por um herói das 

mãos de algum vilão. Percebe-se, no tom de voz utilizado pela atriz que a interpreta, a manifestação da 

pureza e fragilidade intrínsecas à personalidade do estereótipo. As características físicas da moça em 

perigo são também manifestadas a partir da descrição do narrador sobre a beleza da personagem 

Betty Carver.  

Carter está em uma lanchonete e ouve este trecho da radionovela (AGENT CARTER, 2015, 

ep. 2 00m34s). Ela se sente incomodada com a história apresentada e pede para que a garçonete 

mude a estação do rádio. A comparação da personagem Betty Carver com Peggy Carter é construída 

não só pela semelhança entre os nomes, mas também pelos contextos vivenciados pelas duas: a 
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Segunda Guerra Mundial.  Pelo fato de Carter ter atuado na guerra ao lado do herói Capitão América, 

auxiliando-o ativamente no combate aos inimigos, nota-se que há uma distorção nos fatos 

representados na radionovela, que expressam uma vulnerabilidade do gênero feminino e sua 

dependência ao gênero masculino para proteção pessoal.   

 

Figura 19 – Frame 00m40s do episódio “Bridge and Tunnel” 

 

Fonte: Agent Carter (2015, ep. 2, 00m40s). Carter se sente incomodada com a 
radionovela. 

 

Após encontrar uma pista sobre o paradeiro da organização criminosa Leviatã, Carter vai de 

carro a um local aos redores da cidade. Ela chega ao local, uma cabana (AGENT CARTER, 2015, ep. 2 

27m4s). Ela ouve um ruído de rádio vindo de dentro da cabana e vai investigar. Um homem dentro da 

cabana está ouvindo a radionovela do Capitão América. Na narrativa da radionovela, o herói está 

prestes a iniciar uma luta contra capangas do vilão Hitler para resgatar Betty Carver. O homem da 

cabana percebe que Carter está atrás dele e os dois começam a lutar, no mesmo instante em que 

Capitão América inicia a sua luta na radionovela. 

As duas cenas entram então em sintonia, com os momentos da cena da luta de Carter sendo 

alternados com os momentos da gravação da radionovela, fazendo com que os efeitos especiais 

produzidos artificialmente no estúdio de rádio pareçam estar sincronizados com os golpes da luta de 

Carter. Os responsáveis pelos efeitos especiais espancam um pedaço de carne para simular sons dos 

golpes de Capitão América em sua luta, que são sincronizados com os golpes de Peggy Carter. 
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Figura 20 – frame 27 m3s do episódio “Bridge and Tunnel” 

 

Fonte: Agent Carter (2015, ep. 2, 27m3s). Peggy Carter acerta um soco no 
homem da cabana. 

 

Figura 21 – Frame 27m4s do episódio “Bridge and Tunnel” 

 

Fonte: Agent Carter (2015, ep. 2, 27m4s).). No estúdio de rádio, efeitos 
especiais simulam o som dos golpes desferidos por Capitão América. 

 

Carter joga o homem no chão. Em sincronia, os efeitos especiais da radionovela simulam o 

som de queda a partir do som de uma caixa chacoalhando. Ela então finaliza a sua luta com o homem, 

ao mesmo tempo em que Capitão América finaliza a sua luta também. O herói pergunta se Betty 

Carver está bem e ela demonstra uma grande gratidão por ele: “Capitão América, o que eu faria sem 

você?” (AGENT CARTER, 2015, ep. 02, 27m22s). Com o seu oponente já inconsciente no chão, Peggy 

Carter ouve o desfecho da cena da radionovela. Ela novamente está incomodada com a personagem 

que faz alusão a ela: “Por que isso vive acontecendo?” (AGENT CARTER, 2015, ep. 02, 27m27s). 

Analisando-se nas cenas descritas a comparação estabelecida entre Peggy Carter e a 

personagem Betty Carver, é possível perceber a presença de oposições semânticas entre valores 

presentes nas representações de cada uma. Peggy Carter possui a força e habilidades necessárias 

para estar à frente das ações que desenvolvem a narrativa em que está presente, sendo ainda 
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independente de qualquer forma de “proteção masculina”. Betty Carver apresenta-se como sendo o 

oposto de Carter: uma mulher frágil e vulnerável, que depende da figura masculina para garantir a sua 

proteção. A personagem é a coadjuvante da radionovela, enquanto Carter é protagonista da minissérie. 

A comparação de Betty Carver com Peggy Carter contribui para a construção da principal 

oposição semântica da minissérie, entre valor /passivo/ e valor /ativo/, e acrescenta outras oposições à 

distinção entre valores disfóricos e valores eufóricos, como, respectivamente, fragilidade vs. força; e 

dependência vs. independência Tabela 1. Os valores disfóricos estão presentes no estereótipo da 

moça em perigo em que Betty Carver se enquadra e são opostos aos valores eufóricos presentes na 

figura de Peggy Carter. 

 

Tabela 1 - Oposição semântica entre elementos 
 disfóricos e eufóricos. 

DISFÓRICO (-) EUFÓRICO (+) 

Passivo Ativo 

Fragilidade Força 

Dependência Independência 

Fonte: Elaborada pelo autor (2016). 

 

Na realidade, Carter está bem próxima de outro tipo de representação: a representação da 

heroína. Ela possui mais semelhanças com a figura do herói da radionovela, Capitão América, do que 

com a coadjuvante Betty Carver, que por ter um nome semelhante ao seu e por também ser uma 

mulher, faz alusão à sua presença na Segunda Guerra Mundial, porém, como sendo uma moça em 

perigo que precisa ser protegida. O estereótipo, além de distorcer os fatos ocorridos entre Carter e o 

herói Capitão América na guerra, possui ainda significados que se identificam com a imagem 

construída sobre ela por seus colegas de trabalho. O incômodo de Peggy Carter com a radionovela 

pode então ser explicado sob essa perspectiva. A parte final deste episódio apresenta cenas de ação 

que reforçam a proximidade de Carter com o valor /ativo/ da principal oposição semântica da minissérie 

e distanciam ainda mais a sua “verdadeira identidade” da imagem estereotipada criada sobre ela.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em Agent Carter, o gênero de Peggy Carter é o principal elemento presente na imagem 

estereotipada construída sobre ela por seus colegas de trabalho, imagem que reforça a delimitação do 
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“lugar da mulher” na agência de investigação SSR. Acompanhando-se as ações de Peggy Carter 

durante a transição de um valor disfórico como o valor /passivo/ para um valor eufórico como o valor 

/ativo/, é incontestável que a associação feita entre a imagem da protagonista e a imagem 

estereotipada criada sobre ela apresenta-se como inverossímil. Suas ações na narrativa, com destaque 

para o ato de impedir os planos de destruição da organização criminosa antagonista da minissérie, 

distancia a personagem do “lugar da mulher” estabelecido por uma hierarquia social pautada na 

diferenciação sexual entre homens e mulheres. 

Em uma narrativa como a da minissérie Agent Carter, onde a figura feminina, representada por 

Peggy Carter, é distanciada de certos estereótipos de gênero, o gênero feminino é colocado em 

destaque ao serem explorados temas como a divisão sexista da sociedade. A representação da 

protagonista diminui certas fronteiras imagéticas entre “homens” e “mulheres” e enaltece o “valor” do 

gênero feminino, apresentando-se assim como uma representação positiva da mulher. As barreiras 

encontradas por Peggy Carter no contexto histórico apresentado pela minissérie persistem na 

contemporaneidade, mesmo que de forma velada em relação à décadas passadas. Nesta perspectiva, 

nota-se um ponto relevante para o qual a minissérie contribui positivamente nas discussões de gênero 

em amplo debate no meio acadêmico, com destaque para a corrente de pensamento feminista, e em 

diversas outras esferas sociais.   
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SUPERLATIVOS DA VOVOZÍSSIMA 

 

 

Eguimar Felício Chaveiro20 
Daisy Luzia do Nascimento Silva Caetano21 
Rusvênia Luiza Batista Rodrigues da Silva22 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

Para produzir um trabalho acadêmico ou um texto precisamos nos dedicar ao processo da 

escrita. Escrever sobre este próprio ato e pensar como se coloca a ação dele e os seus 

desencadeamentos é o que pretendemos. Apresentamos os desafios de pôr os pés no chão para 

produzir um texto, criticando as textualidades etéreas que eximem de um pensamento sobre a vida real 

e burocratizam a produção acadêmica. É possível associar ciência e vida, fomentando a imaginação 

científica e para isso perder o medo da escrita é essencial. Escrever é coragem. E a militância 

estilística pautada na leitura de poesias para combater uma dicção domesticada também é uma forma 

de posicionamento perante as luzes e sombras da escrita que nos acometem. O regime de vigilância 

produtivista pode adoecer e gerar crises, mas acreditamos que é possível produzir ciência sem 

sofrimento, afinal escrever acossadamente é uma sujeição inglória. Por fim, apresentamos o mundo 

que escreve em nós e a necessidade do letramento e da educação. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Esse tema, estranho tema – SUPERLATIVOS DA VOVOZÍSSIMA – tem uma razão de ser: foi 

criado a partir de duas inspirações. O geógrafo Milton Santos, um pouco antes de sua morte, em suas 

disputadas aulas de Teoria e Método na Universidade de São Paulo na década de 1990, entre o 

sarcasmo e o humor, fazia uma dura crítica à Universidade e especialmente à pós-graduação. Segundo 

ele a maioria dos trabalhos feitos eram “teses da vovozinha”.  

                                                           
20Doutor em Geografia (USP), Docente no IESA/UFG e PPGeo/UFG, Coordenador do Grupo de Pesquisa Espaço, Sujeito e 
Existência Dona Alzira, eguimar@hotmail.com. 
21 Mestra em Geografia (UFG), Técnica em Assuntos Educacionais no IFG Câmpus Senador Canedo, Estudante de 
Doutorado em Sociologia (PPGS/UFG), integrante do Grupo de Pesquisa Espaço, Sujeito e Existência Dona Alzira, 
daisycaetano@hotmail.com. 
22 Doutora em Geografia (USP), Docente no CEPAE/UFG e PPGeo/UFG, rusvenia@gmail.com.   
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Uma tese da vovozinha – explicava Milton Santos – era a que o/a pós-graduando/a elaborava 

sem esforço para fazê-la. Lembrava o autor: a casa da vovozinha quase sempre é o reino do biscoito, 

da calmaria, da complacência e dos abnegados mimos. Para fazer a tese da vovozinha o/a 

doutorando/a não necessitava de mudar a sua rotina ligada ao futebol, aos bares, às festas ou a ordem 

de seu tempo destinado a uma sociabilidade de consumo. 

Bruno Latour, no seu COGITAMUS – seis cartas sobre as humanidades científicas (2016), – 

apresenta outra característica da versão “vovozinha” da universidade: ela é o lugar da palavra, cada 

vez mais da palavra apressada, intempestuosa, fulgurante, exagerada. Na pressa a predicação é mais 

gravitacional que o substantivo. Ou seja, o julgamento ou a opinião toma o lugar da reflexão. O ser é 

histórico, peça complexa, cheia de mundo. Demanda reflexão demorada – e lenta. O julgamento é tão-

somente uma posição externa, que é rápida, rasteira.  

Hoje o ser do mundo ou o mundo como ser dá passagem aos superlativos em que a palavra 

exagerada, esticada ao último fio, fala dela mesma, fala e se enrola. Essa palavra em forma de 

palavrório é um sinal além da “casa da vovozinha”: é a patente do mundo prosaico. O proselitismo 

contemporâneo é, portanto, o jeito do mundo.  

O problema pode ser enunciado: como se colocam as ações de escrita neste atual período? 

A tarefa de colocar verbos na roda, motivados pela pergunta anteriormente elaborada, é 

chamar a todos – e retornar o chamamento a nós também – para o exercício da escrita. Nem 

precisamos recorrer a Clarice Lispector e a Hilda Hilst para saber que escrever é bom para a vida e 

para a vivacidade. Clarice vai além. Em uma entrevista concedida em fevereiro de 1977 (Oliveira, 

2013), meses antes de sua morte, ela afirmou:"Quando não escrevo, estou morta”. Em outra 

oportunidade (Lispector, 2008) pôde dizer: “nasci para escrever, a palavra é meu domínio sobre o 

mundo”.  

Hilda Hilst (GONÇALVES, 2013), irreverente, pondera: “Para mim escrever me provoca mal-

estar, medo mesmo. [...] eu fico impressionada quando ouço pessoas que dizem sentir prazer em 

escrever. Para mim é sofrimento, um sofrimento de que não posso fugir, mas me amedronta.” Quem 

dera pudéssemos dar bicudas como Hilda, não é mesmo? 

Para quem está no ambiente acadêmico, escrever se torna uma tarefa, um dever. E por vezes 

há exatamente esta oscilação entre o prazer e a dificuldade da escrita. E a dificuldade não significa 

incapacidade ou necessidade imperiosa de abandonar a tarefa ou a carreira acadêmica. É preciso 

acreditar no que se escreve. A vida precisa pulsar na tarefa e nos parágrafos. Sem esquecer Clarice 

Lispector, a palavra pode ser o domínio sobre o mundo, pode nos estimular ao autoconhecimento.  
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O DESAFIO DE PÔR OS PÉS NO CHÃO 

Cristovão Tezza (2012), literato curitibano, com ironia, desdenhou o prato que lhe deu comida 

por muito tempo: a universidade. Postando-se contra a escritura laboratorial, robotizada e mecânica de 

dissertações e teses, assim como de infinitos ensaios e artigos, lembrou a mãe nas primeiras levadas. 

Ao apresentar o mundo ao filho, a mãe precisa ensinar o filho a colocar os pés no mundo. O escritor 

precisa pôr os pés no chão. 

Quase sempre a escritura suscitada na e pela Universidade apressada, além da pobreza 

lexical, que, por sua vez, redunda numa pobreza de imagem, leva o escrevente a tirar os pés do chão. 

Criam-se mundos etéreos no mundo textual, textos esses feitos num regime de produção em série, 

sem sangue, sem emoção, sem a experiência dos sujeitos concretos. Os textos são enquadrados num 

regime automático a fim de alcançar um mínimo de páginas, citações de expediente e repetições de 

formas maquinizadas.  

As textualidades etéreas eximem o pensamento dos problemas que afligem os/as 

trabalhadores, o povo da periferia, as mulheres, as pessoas negras, indígenas, com deficiência e a 

comunidade Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT).  

Sabemos: ser blasé ou compulsivo é bom para o comércio. Aquele meio termo, tratando de 

assuntos considerados “da moda” apenas para participar, mas que não constrói, não argumenta, não 

perpetua. Ou aquele posicionamento de influenciador de internet de cotidiano monotemático e 

narcísico. Isso vende, hipnotiza, causa devoção. E isso também pode ocorrer nos textos, no processo 

da escrita. Não é demais lembrar que nem sempre quantidade e qualidade tem uma correspondência 

equânime. 

É possível, contudo, ver muitas mudanças na escritura contemporânea, que é bastante diversa, 

fragmentada, instável, como é o mundo do qual emerge e para qual caminha. Vê-se a força de uma 

etnotextualidade ou de uma cantinela cansativa a partir do que se denomina “crítica” codificando 

termos como “explorações”, “disputas do território”... Sim, senhora!  

Mas sob a encomenda e sob o “rigor” de uma cultura textual formal e insossa o discurso de tom 

crítico sai do chão, torna-se apenas componente do que tenho denominado “comércio discursivo”. 

Perdendo o chão a palavra perde a veracidade. Latour (2016, p. 77), nos ajuda: “O dictum, o 

enunciado, e o que se chama de modus, modifica o peso que deve ser dado ao dictum”. A explicação é 

simples: o enunciado está vinculado à sua condição de produção no qual inclui o peso ideológico e 

ação de poder do sujeito que fala. 

Aliás, em cursos de produção de textos, com ênfase premeditada sublinhamos: “Meu chapa, 

desconfie dos discursos, interrogue-os, quaisquer que sejam. Coloque o pensamento para, nutrido de 
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palavras, fustigar a palavra que lhe vem, faça isso não para depreciar o Outro, mas para escapar de 

uma crítica engessada – e de um pensamento filiatório”. A produção do texto reflete o desenrolar da 

pesquisa, são indissociáveis. Não há como revolucionar com um artigo pasteurizado! 

Quase como um conselheiro acaciano, diferente de Milton Santos, sintetizamos a empresa: “Vá 

de Shakespeare e de botecos. Ao dia Shakespeare, de noite, querido/a....”. Ou seja, não exima a sua 

experiência da sua escrita, não se exima da vida. “Bote para ferver”, ao dia e à noite. A ideia aqui é 

justamente evitar o sofrimento com a escrita, associar vida e pesquisa, pensar o tempo todo com olhos 

de cientista, viver!  

Ousamos discordar de Milton Santos por acreditar que é possível fazer uma tese sem 

sofrimento, e aqui dizemos do sofrimento psíquico, em que há distanciamento e desprazer pelo 

exercício da escrita. Não há boa execução de uma pesquisa sem muito trabalho, dedicação, seriedade, 

disciplina, mas um resultado eficaz não exige simetria com sofrimento, assédio e/ou adoecimento. 

Na prática, vemos que estudantes e pesquisadores/as podem conseguem associar 

costumeiramente ciência, vida, ativismo, amizades, relacionamentos, de modo que o texto também se 

torna mais fluido. Talvez este seja um caminho para perder o medo da escrita, o pavor da página em 

branco a ser “enfrentada” no computador. Quiçá possa ajudar para que o avizinhamento dos prazos 

não seja o motor de partida para a escrita. 

Escrever é para dar vivacidade ao pensamento e para, com o pensamento vivaz, fazer a vida 

vibrar. 

 

ESPETOS NA DICÇÃO GEOGRÁFICA, PUNHOS PARA UMA MILITÂNCIA ESTILÍSTICA 

 

O mundo do texto – verbos, predicados, advérbios; períodos, frases, parágrafos; figuras de 

linguagem. A semântica, a sintaxe, a morfologia; o guarda-chuva de Drummond, a espada de Nelson 

Rodrigues, ora! As reticências de Clarice infinita... As afirmações provisórias e do-que-talis-males, de 

Rosa é, no fim, o mundo da vida. Como quer Octávio Paz (1956), o texto, escrito ou oral, é a marca do 

ser humano que, ao pousar no mundo e possui-lo, o faz com a consciência e também com seus 

abismos, com as suas fraturas, dores e paixões. Em tudo é o ser humano fazendo-se linguagem, 

elaborando a linguagem, marcando o mundo com a linguagem. 

Pois bem! 

Para abordar a “escritura geográfica” podemos propor o que acreditamos: 

A interlocução entre Geografia e Arte abre um continente de possibilidades para a efetivação 

de pesquisas. Especificamente, a aproximação entre Geografia e Literatura pode contribuir para que os 
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geógrafos pensem a geografia como dizer – e interroguem o dizer da geografia. Ao defender uma 

dizibilidade que aglutina o mundo do conceito ao mundo da experiência, além de tentar superar os 

esquemas abstratos e burocráticos da escrita geográfica feita atualmente, pode se constituir modos de 

compreender a dramaticidade da existência nos espaços contemporâneos. E, assim, valer-se: as 

narrações produzem mundos. E isso é uma das maiores contribuições da literatura, uma vez que este 

campo de dizer tem na palavra a sua essencialidade. Ao colocar o dizer como um desafio geográfico e 

fazê-lo aproximar da experiência, espera-se criar mecanismos de o sujeito organizar o pensamento, 

despertar realidades adormecidas de seu íntimo, compreender que na empresa acadêmica há o legado 

imaginativo e na empresa ficcional há o legado sistemático da linguagem. 

É muito difícil, talvez quase impossível, vencer uma dicção domesticada sem recorrer à 

literatura. Temos que ler! Escrever bilhetes e poesias... Sim, exercitar as palavras! Brincar de nos 

desnudar e assim ir perdendo o medo de nos expressar em palavras. Pisar o chão com a imaginação 

na lua parece ser uma boa forma de ultrapassar a dicção castrada enormemente veiculada entre nós. 

Isso porque podemos organizar nossos sentimentos, pesquisas, objetivos com ajuda da redação. Ao 

pensar assim, podemos afirmar: a partir da premissa de que o ato de escrever é mobilizador da 

cognição e, de alguma maneira, faz o sujeito escrevente gerar um despertamento na consciência 

relativo à sua experiência humana, temos defendido uma militância estilística.  

A militância estilística!!!!! 

A militância estilística???? 

A militância estilística se pauta no rompimento com a escrita burocrática para adotar uma 

escrita saudável, viva, que organize o pensamento, desnude, seja complacente com a imaginação 

científica. 

Defendemos o nosso dever de problematizar as escrituras geográficas atuais; defendemos 

também uma aproximação com a literatura apostando na literariedade – e na potência literária – do 

texto geográfico; mostrei o perigo de nossos textos serem submissos aos condicionamentos 

acadêmicos. Podemos também nos abrir à aprendizagem de fazer do que é sutil, despercebido e 

exíguo, lances para as cadeias de significação. Defendi a exuberância do íntimo e a força da 

experiência. Daí a importância de recorrer à nossa infância fazendo o elo da memória com os dedos. 

Mostrei também o risco de cairmos no conto narcísico de uma escritura performática. 

O exigente exercício de escrever é, como se diz, uma das principais formas de organizar o 

pensamento. Mas há escrituras vândalas, marginais, fora das bordas gramatiqueiras e formalistas; há 

igualmente textos libidinosos, malcomportados, insolentes, cônscio de suas fendas e de seus 

despropósitos.  Há, por exemplo, uma força da chamada escritura intensiva decorrente da vontade de 
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conduzir o sujeito a respirar melhor, mais alegremente, mais livremente. Ao invés de a escrita sufocar o 

próprio corpo de quem escreve, a escritura intensiva combate a gestão administrativa da vida, a vida 

blasé. Esse tipo de escritura é feito para pular a folha e a pauta; para fazer a página gritar. Escreve-se 

com o corpo inteiro. Exposto ao outro. Escrever chama-se coragem. 

Em muitos casos a operação de sentido reside em não fazer um pacto permissivo com o leitor. 

O que se quer é incomodá-lo. Há defesas pedagógicas e filosóficas para desviar do pacto permissivo, 

pois o conto da total legibilidade derrapa-se num equívoco: a crença no (ou em um) entendimento 

apenas sob a mediação do texto. O entendimento sempre é aberto, inacabado, imperfeito, pois são 

sujeitos, com seus mundos misteriosos e complexos, que se relacionam, leem, trocam ideias. 

Quando Oscar Wilde mostra o seu sofrimento: “passo a manhã inteira para por uma vírgula e a 

tarde posterior para tirá-la da frase”, o que está em jogo não é apenas o entendimento, mas a criação. 

O que está em jogo é a intervenção do sujeito na linguagem como ponte de sua intervenção no mundo. 

E esta intervenção pode ocorrer pela escrita ritmada da feminista Virginia Woolf, por exemplo 

 

SOB AS SOMBRAS E LUZES DA ESCRITA 

 

Todos temos medo de escrever. A escrita é, para alguns, um dos piores desnudamentos. Por 

isso, a musicista Denise Godoy, quando participava de estudos de psicanálise na fazenda freudiana em 

Goiânia-GO, certa vez palpitou em um de seus livros: “o texto que escrevo me escreve”. Para muitos o 

regime de vigilância como, por exemplo, o da pós-graduação, brutaliza esse medo. Eleva-o ao extremo. 

Resultado: bloqueio. Resultado: muralha chinesa nos dedos. 

É um grande desafio estar sob o regime da pós-graduação e fugir do enquadramento 

burocrático.  

Na aula inaugural do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de 

Goiás neste ano, o sociólogo mexicano Fernando Trejo (2018) apresentou sua trajetória durante o 

doutorado em Paris: “Tout est beau... mais...”. O professor socializou uma crise emocional quando 

estava na pós-graduação e contou de forma bem humorada a quem ali estava que cometeu o pecado 

da mudança de objeto para o desenvolvimento de sua tese. Não relatou problemas diretos com a 

escrita, mas o processo de crise e de perda do objetivo durante a pesquisa é um elemento a ser 

considerado. Ele apontou ainda o fato de que se perguntava o que ele realmente queria fazer do 

doutorado e contou o caminho seguido que perpassou pela construção de uma rede de pessoas que 

fomentam o sentido humano da pesquisa. 



A LEITURA E SUAS INTERFACES  

 
80 

 

A escrita, e, portanto, o trabalho acadêmico, carrega em si um ser humano! Ela não surge sem 

a felicidade, o trabalho, as dúvidas e os problemas de quem a produz.  

O medo de escrever, mais num período, menos em outro, por certo decorre do que Tezza 

(2012) aborda: a escrita é uma ação humana como qualquer outra, ela é carregada de valores e 

intenções, tem em seu conteúdo a dimensão ética de qualquer ação. Escrever é, por conseguinte, uma 

face – como outras – do investimento narcísico de um sujeito. Escreve-se para ser, ser-para-si, ser-

para-o-outro. Com o Outro. É certo: o medo de escrever tem correspondência, em alguma medida, com 

o medo de viver. E com a batalha invisível travada nos mundos interiores. Todos travamos essas 

batalhas, as travamos em atrito, sob condicionamentos e determinações relativas ao mundo exterior. 

Escrever, então, por ser ação pode ser também reação ao que vem de fora, resistência, enfrentamento. 

Em conversas fraternais, em rodas de amigos/as já ouvimos dizer que viver dói. É, viver 

realmente dói e desafia. 

Escrever é mais um desafio, talvez não maior que outros, como o equilíbrio emocional, o 

posicionamento lúcido na política, a capacidade de ter prazer no trabalho, a consistência afetiva, o ato 

seminal, nobre, grandioso de relacionar. Estamos no sal desde sempre. 

Neste período, para docentes, educadores/as, estudantes e pesquisadores/as há sombras e 

luzes na escrita.  Escrever liberta. Mas escrever acossadamente é uma sujeição inglória. Deus nos 

livre! 

 

O MUNDO QUE ESCREVE EM NÓS 

 

O sujeito que lê e que luta pela formação é um sujeito do mundo. As ordens objetivas do 

mundo, por exemplo, o temor do desemprego, a instabilidade da economia e dos salários; a 

insegurança diante das relações de poder são, por isso, expressões e reflexos de crises iminentes do 

capitalismo mundial, da aceleração do tempo. Somos todos atingidos.   

Pode ser acrescentado: as ordens subjetivas como a ansiedade, a necessidade de estar em 

todos os lugares, de negociar  o tempo inteiro o lugar de prestígio com as camadas que controlam as 

máquinas institucionais; a angústia reiterada e frequente causada pela fragmentação do tempo, pelo 

regime de pressão sofrido; e pelos impulsos de informação, imagens e ideologias constantes desse 

espaço/tempo, desenham uma situação paradoxal: nunca se teve tanta oportunidade de ler, adquirir 

referências e fontes, as mais diversas, oriundas de vários idiomas; informar-se sobre a diversidade 

cultural e societária do mundo inteiro. Contudo, o sujeito apressado e ansioso, aturdido e perplexo, 

desse quadro, tende a ser arrastado para as linhas de fugas...Geralmente se perde com facilidade. 
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Quando se pensa a formação do leitor, do/a professor/a, do/a pesquisador e do/a intelectual 

não se pode curvar a reflexão apenas ao quadro atual. Somos brasileiros? – Pois sim. Somos afro-

brasileiros? – Pois sim. 

Ora, há pouco mais de quatro décadas o Brasil era um país formado por imensa maioria de 

pessoas analfabetas; a escolarização universitária era um requinte da elite oligárquica e agrária; as 

faculdades de Direito e de Medicina tinham a missão de formar a classe dominante para fazer a gestão 

do Estado e manter a riqueza econômica. Os institutos de formação, antes das primeiras universidades 

brasileiras, serviam tão somente para desenvolver um pensamento social em conformidade com a 

hegemonia internacional, primeiramente portuguesa, depois inglesa e francesa e, por fim, 

estadunidense. 

Aos trabalhadores, especialmente os camponeses, cabia o trabalho precário e a sulfurosa ideia 

que os livros e a escola eram perigosos, desviavam as pessoas da crença em Deus e da obediência 

aos pais e aos coronéis. Estes, os coronéis, resolviam os conflitos “fazendo justiça com as próprias 

mãos”, ou delegando aos jagunços o destino da solução: ao invés da caneta a “baioneta”, a “felobé”.  A 

escolarização dos/as trabalhadores/as, que foram escravizados/as anteriormente, das mulheres e de 

outras camadas, significava um perigo ao ordenamento violento da tradição brasileira. 

Nesta condição, dizia o professor Ildeu Moreira, a primeira atitude da burguesia nacional era – 

e é – montar uma churrasqueira no quintal, inclusive na cidade; fazer uma piscina e advogar que a 

alegria e a felicidade resultam apenas de cachaça e comida.  

O professor José Carlos Libâneo (2008), um dos expoentes da Pedagogia Crítica social dos 

conteúdos,  no centro quente do debate pedagógico-epistemológico com os signatários da Pedagogia 

da Libertação, dos anos 1980 para os anos 1990, ao criticar o esvaziamento da escola, o 

empobrecimento da figura do professor, a distensão  dos conteúdos sistemáticos, defendia que o 

trabalhador não poderia ser eximido do acesso à escola; e que, na escola, não poderia se dar ao luxo 

de estudar pouco, perder-se na cultura facilitária que tende a aliená-lo da processo de formação 

rigoroso. 

E assim, não é inútil quando em meio ao processo de comunicação digital vemos por exemplo 

diversas imagens que dizem que a maior rebeldia, para a classe trabalhadora, para quem é pobre, é 

estudar. É necessário o letramento e a educação libertadora, pegar os livros e se dedicar, não se 

contentando com o mínimo de conhecimento. 

Vários textos que lemos, especialmente no projeto Psicanálise no Boteco, dão conta que 

existem processos e maquinações cujo dever e saber são feitos para capturar o desejo, o pensamento, 

a subjetividade do trabalhador. Isto é, existem projetos para arrastar os trabalhadores contra a amizade 
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com os livros. E em favor da cultura dos hits, a partir do qual se monta grandes negócios em escritórios 

organizados por gestores de mercado. 

Aliás, uma das conquistas desse período que remonta às primeiras lutas coletivas do século 

XIX, é a compreensão que livros não bastam. O leitor de gabinete, fechado e hermético, fora das lutas 

sociais, distante da vida comum e das situações cotidianas, pode ser um “chato de galocha”. Há uma 

tensão: qualquer gosto cultural afirma um sujeito em seu tempo e pode aliená-lo. 

Não basta também apenas a experiência vital costurada sem uma consciência de seus 

sentidos. Isso quer dizer que a amizade com os livros necessita da disposição para o engajamento. 

Pode-se até ler para o regozijo individual, mas, como prática social, a leitura tem sentido se ajuda a 

formar o sujeito total.  

Quando as palavras dançam num espaço etéreo, ou seja, quando perdem a capacidade de 

ferir o real tornam-se apenas verborreias, “estrume verbal”. Mesmo que os textos sejam sofisticados e, 

com frequência, tragam em seu interior, excelsos interlocutores do reino da cultura acadêmica, sem a 

capacidade de agir ativamente na experiência diária dos sujeitos podem ser apenas correias de status. 

Diga-se: o intelectual de gabinete e de almanaque é esse que se fecha em palavras previamente 

concebidas como superioras aos dizeres da rua. E dos quintais. E do ônibus. E do chão de fábrica. E 

do campesinato. E dos campos de futebol. E dos bailes de roça. E... 

Há alguns dias ministramos uma oficina para os/as pesquisadores/as do Grupo de Pesquisa 

Espaço, Sujeito e Existência Dona Alzira. Na ocasião pudemos conversar e problematizar a leitura e a 

escrita de diversas formas. Sabemos que hoje as pessoas escrevem e leem mais, cada qual à sua 

forma, mas ainda não sabemos o que iremos fazer com os superlativos da vovozíssima. 
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DEFINIÇÕES DE FAKE NEWS NO INTERCOM NACIONAL: 
ANÁLISE DE TRABALHOS PUBLICADOS NOS ANAIS DE 2015 A 2017 
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APRESENTAÇÃO 

 

O debate sobre as fake news tem envolvido diversos setores da sociedade, que discutem 

sobre a influência destes conteúdos nos processos democráticos e na própria precisão da informação. 

Diante deste contexto, é importante discutir as competências informacionais e o seu processo de 

desenvolvimento, o letramento informacional.  No entanto, para desenvolvimento de estratégias de 

combate às fake news, é preciso compreendê-las. Considerando o crescimento da produção 

acadêmica sobre as fakes news, identifica-se, nos artigos publicados nos anais das edições nacionais 

de 2015 a 2017 do Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação (Intercom), as definições de fake 

news. Parte-se da premissa de que é necessário possuir um conceito claro para que estratégias de 

identificação e combate a estes conteúdos, baseadas no letramento informacional, sejam pensadas. Os 

resultados apontam 11 artigos que apresentam definições do que são fakes news, que baseiam suas 

definições principalmente em textos noticiosos (36%) e artigos (28%). A partir destes dados, conclui-se 

que é necessário, antes de discutir o combate às fake news, apontar uma definição adequada ao 

conceito, que considere desde os agenciamentos algorítmicos que perpassam sua circulação ao seu 

caráter de desordem informacional. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A inteligência artificial e seus algoritmos tem, cada vez mais, ocupado instâncias decisórias e 

participado da produção de bens e serviços em diversos segmentos. As empresas de mídia também 

veem suas rotinas produtivas transformadas: algumas redes jornalísticas, por exemplo, já adotam o 

algo-jornalismo, a produção automatizada de textos informativos por softwares que processam 
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linguagem natural. (D’ANDRÉA; DALBEN, 2017). Estas ferramentas já foram usadas em cobertura 

eleitoral por jornais como o The Washington Post. Também foram adotados por agências de notícias 

como a Associated Press, para reportar temas complexos como investimentos, faturamento de 

organizações e estatísticas esportivas. (BAKIR; MCSTAY, 2017). 

Isto se dá porque, aliadas, as inteligências artificial e humana formam ambiências que afetam a 

composição de tempo e espaço, as redes e códigos culturais. Também se transformam a manifestação 

política e artística (SANTAELLA; LEMOS, 2010; SANTAELLA, 2016). Neste contexto, a disseminação 

da informação também é reorganizada nas redes sociais de internet, um conteúdo pode se tornar viral 

sem que exista compartilhamento orgânico, ao ser replicado por bots e contas falsas. De forma 

significativa, este mecanismo tem disseminado as fake news23. (BAKIR; MCSTAY, 2017). 

A eficiência destes conteúdos difamatórios e mentirosos pode ser ampliada com o uso de 

técnicas já disponíveis em outros conteúdos da internet, como a segmentação de públicos-alvo por 

meio de geolocalização. Ainda se enfrenta a possibilidade de um algoritmo que regula o tom de cada 

texto a partir das características da sua audiência. Isto porque as fake news dependem, para seu 

sucesso, do envolvimento emocional do leitor. (BAKIR; MCSTAY, 2017). 

Embora a produção bibliográfica sobre as fake news tenha crescido significativamente desde 

2016, importa compreendê-las melhor, até mesmo para que seja possível definir estratégias para sua 

identificação e combate. Diante disto, esta pesquisa debruça-se sobre artigos publicados nas edições 

38 (2015), 39 (2016) e 40 (2017) do Intercom Nacional, a fim de analisar como as fake news são 

definidas nestes trabalhos. Considerando o crescimento da produção sobre o tema internacionalmente, 

levanta-se, como hipótese, que o número de artigos sobre o tema apresentados no evento também 

aumentou entre as edições de 2015 e de 2017. Ainda se supõe, como segunda hipótese, que as 

definições de fake news passam a se basear, cada vez mais, em trabalhos acadêmicos. Como a 

produção cresce significativamente, acredita-se que os autores tiveram maior acesso a textos que 

discutem a temática. 

 

COMPETÊNCIAS EM INFORMAÇÃO NA CULTURA DIGITAL 

 

Caracterizam a cultura digital diversos níveis de fluência em mecanismos de interatividade 

variados [...]. E essa disparidade [...] torna-se ainda mais complexa no âmbito das redes sociais, pois 

essa constitui uma prática diuturna (CINTRA, 2015, p. 166). A promessa da Sociedade da Informação 
                                                           
23 Embora seja possível traduzir fake news como notícias falsas, escolhe-se, neste texto, utilizar o termo na língua inglesa. 
Isto porque a construção notícia falsa é, à luz das teorias do Jornalismo, paradoxal. A notícia, sim, uma construção da 
realidade oriunda de uma série 
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cumpre-se como sociedade hiper-informada, em que a há uma ubíqua oferta de insumos 

informacionais. Muitas destas informações, no entanto, não possuem qualidade e disseminam boatos e 

mentiras. 

Há, também na cultura digital, a adesão crescente às mídias digitais, em seus mais diversos 

tipos. Seja aquelas que possuem sensibilidade performativa, sendo objetos sentem o mundo, 

produzem dados e agem de forma autônoma e independente de uma intervenção humana direta 

(LEMOS; BITENCOURT, 2017), ou a aparatos ainda no conectados pela internet das coisas. A 

ubiquidade das mídias digitais redesenha a cultura, já que estas tecnologias da inteligência 

ressignificam processos sociais. Estes objetos podem atuar em nossas vidas, reorganizando nossas 

agendas e práticas cotidianas. , por exemplo, o que faz o aplicativo do ônibus, quando seu usuário 

percebe que precisa se apressar para chegar ao ponto a tempo. 

Por outro lado, a governança algorítmica dos processos sociais passa a colocar em questão 

soberanias nacionais, processos decisórios e, até mesmo, a qualidade e integridade das informações 

disponíveis (SANTAELLA, 2016). Tais questões sempre foram alvo de ataques, mas sofrem por uma 

lógica mais invasiva e ubíqua. A integridade de processos eleitorais é questionada, já que bots e fake 

news parecem os afetar. É o que exemplifica a controversa eleição estadunidense de 2016, que elegeu 

Donald Trump como presidente. Uma postagem falsa que anunciava o endosso do Papa ao candidato 

ganhou espaço na internet e abriu espaço para que alguns pesquisadores defendam a influência das 

fake news naquele certame. (ALLCOTT; GENTZKOW, 2017; BAKIR; MCSTAY, 2017). 

Na mesma eleição, uma postagem denunciava um falso espaço de pedofilia mantida por Hillary 

Clinton em uma pizzaria de Washington, capital dos Estados Unidos. Um homem, indignado com 

aquela denúncia, foi investigá-la sozinho. Portava um rifle, que utilizou para dar vários tiros no teto do 

estabelecimento. (TANDOC; LIM; LING, 2017). Desde então, a pesquisa acadêmica sobre fake news 

se expandiu consideravelmente, o tema passou a ser discutido pela mídia tradicional e até mesmo na 

cultura popular. A sétima temporada de Homeland, seguindo algo explorado parcialmente na 

temporada anterior e produzida após a eleição presidencial, apresenta como desafio aos protagonistas 

dirimirem os efeitos de uma rede de bots que espalha fake news para desestabilizar a política 

estadunidense. 

Diante deste contexto, pode-se questionar que papel tem o letramento informacional no 

enfrentamento de tais problemas. Considerando o aprendizado das máquinas e seu controle 

algorítmico dos fluxos de informação, parece não haver mais lugar para o desenvolvimento de 

competências em informação. Se são os computadores que organizam, sozinhos, o processo de busca 

e recuperação da informação a partir do comportamento e necessidades informacionais prévias do 
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usuário, que lugar tem o letramento para informação? Como ele pode ser desenvolvido para o 

enfrentamento das notícias falsas? 

 

O QUE SÃO FAKE-NEWS? 

 

“O discurso contemporâneo, particularmente o da cobertura midiática, parece definir fake news 

como postagens virais baseadas em relatos fictícios feitos para parecer textos noticiosos (TANDOC; 

LIM; LING, 2017, p. 138, tradução nossa24). Entretanto, delimitar o que são as fake news não é tarefa 

simples. As definições, no entanto, ressaltam seu caráter viral, malicioso e falso. Pode-se apresentar 

fake news como notícias totalmente falsas ou que enganam em seu conteúdo ou contexto de forma 

deliberada, apontam Bakir e McStay (2017). Allcott e Gentzkow (2017) corroboram com este 

posicionamento, ao destacar que fake news são textos noticiosos que são intencionalmente e 

verificavelmente falsos e que podem enganar leitores. 

Esta definição, como lembram Allcott e Gentzkow (2017), exclui alguns outros conteúdos que 

podem apresentar informações de forma inadequada. É o caso de erros de reportagem (“barrigadas”, 

no jargão jornalístico), rumores que não se originam em uma notícia específica e teorias da 

conspiração. Também não permite considerar como fake news sátiras que dificilmente podem ser 

entendidas como factuais pelo leitor, discursos falsos de políticos ou reportagens tendenciosas ou 

enganosas, mas não falsas.  

Estes textos circulam amplamente on-line, já que no ciberespaço muitos aceitam como 

verdadeiras histórias cuja origem não é precisa. (BAKIR; MCSTAY, 2017). Neste sentido, já é possível 

vislumbrar a importância de um letramento para informação no combate a tais conteúdos de 

desinformação. Tais conteúdos se apropriam da linguagem jornalística para ganhar credibilidade e 

podem ser hospedados em sites que imitam os portais de veículos de mídia consolidados. Após 

revisão de 34 artigos recuperados no Google Acadêmico com o termo fake news e publicados entre 

2003 e 2017, Tandoc, Lim e Ling (2017) destacam seis maneiras pelas quais circulam boatos e 

mentiras: sátira, paródia, fabricação de notícias, manipulação de fotografias, propaganda e anúncios. 

Destaca-se, aqui, a fabricação de notícias, a manipulação de fotografias, a propaganda e a publicidade 

nativa. Como apontam os próprios autores, sátiras e paródias não possuem, geralmente, a 

intencionalidade de enganar o leitor e se mostrar como notícia legítima. Iniciativas como o 

                                                           
24 Contemporary discourse, particularly media coverage, seems to define fake news as referring to viral posts based on 
fictitious accounts made to look like news reports. (TANDOC; LIM; LING, 2017, p. 138). 



A LEITURA E SUAS INTERFACES  

 
88 

 

Sensacionalista ou o Piauí Herald, por exemplo, não se apresentam como espaços de informação 

verídica. 

Neste sentido, cabe ressaltar que Tandoc, Lim e Ling (2017) destacam dois aspectos que 

envolvem a produção das fake news: intencionalidade e facticidade. A intencionalidade se refere ao 

interesse de enganar o leitor, fazendo-o considerar que aquela informação é verdadeira. Para tanto, 

utiliza-se a estrutura do texto noticioso jornalístico, altera-se sites para que simulem páginas das 

corporações da mídia tradicional, dentre outras estratégias de manipulação. A facticidade, por sua vez, 

envolve a proximidade daquele boato com algum fato verdadeiro. Sátiras, por exemplo, não possuem 

nenhuma relação com fatos observados. O Quadro 1 apresenta a tipologia defendida pelos autores: 

 

Quadro 1 - Tipologia das fake news 

 Intenção imediata do autor em enganar 

Nível de facticidade Alta Baixa 

Alta Publicidade nativa Sátira de notícias 

 Propaganda  

 Manipulação de fotos Paródia de notícias 

Baixa Fabricação de notícias  

Fonte: Tandoc; Lim e Ling (2017, p. 148, tradução nossa). 

 

Existem aspectos específicos que tornam as fake news um fenômeno distinto e não apenas 

uma distorção da informação. Tandoc; Lim e Ling (2017) reforçam o papel da audiência na construção 

destes conteúdos, visto que para ser fake news, ela precisa enganar algum grupo, que a considera 

verdadeira e, assim, repassa. Também se aproveitam do tumulto ou divisão social para se alastrarem, 

além de serem repassadas especialmente em redes sociais de internet. Bakir e McStay (2017), por sua 

vez, destacam o aspecto econômico das fake news: o fato de se tornarem virais permite que seus 

autores ganhem dinheiro com anúncios nos sites que as hospedam. Por fim, discutem a emergência de 

fake news automatizadas, tanto aquelas que são promovidas por bots até se alastrarem pela rede 

como as que são redigidas automaticamente a partir do perfil do usuário a quem se destinam. 

 

LETRAMENTO INFORMACIONAL 

 

A quantidade de informações disponível exige o desenvolvimento de competências para buscar 

informação envolvem conhecimentos e experiências que possibilitam encontrar informação relevante e 
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pertinente, diz Gasque (2012, p. 153). Uma competência envolve a convergência de conhecimentos 

(saberes), habilidades (saber-fazer) e atitudes (saber-ser), como aponta Borges (2018). 

 

O letramento informacional corresponde ao processo de desenvolvimento de competências 
para localizar, selecionar, acessar, organizar, usar informação e gerar conhecimento, 
visando  tomada de decisão e  resolução de problemas (GASQUE, 2012, p. 29). 

 

Uma pessoa que é letrada para a informação, aponta Gasque (2010), possui as competências 

e habilidades em informação listadas no Quadro 1: 

 

Quadro 2 - Competências e habilidades em informação 

 Competências 

1 Determinar a extensão das informações necessárias; 

2 Acessar a informação de forma efetiva e eficientemente; 

3 Avaliar criticamente a informação e a suas fontes; 

4 Incorporar a nova informação ao conhecimento prévio; 

5 Usar a informação de forma efetiva para atingir objetivos específicos; 

6 Compreender os aspectos econômico, legal e social do uso da informação, bem 
como acessá-la e usá-la ética e legalmente. 

Fonte: Gasque (2010, p. 86). 

 

Considerando as competências desenvolvidas pelo letramento informacional e a problemática 

das fake news, destaca-se, especificamente, o processo de acesso à informação e a avaliação desta 

informação. Em relação ao processo de acesso à informação, é necessário considerar os processos 

automatizados de disseminação da informação presentes nas redes sociais de internet, especialmente 

aqueles que permitem às fake news se alastrarem. Isto exige discutir a lógica de algoritmos que 

controlam o fluxo de informações a que temos acesso. É importante destacar que  

 

Para que essas tecnologias tragam inovação e conhecimento é necessário que as pessoas 
saibam o que fazer com as informações, isto é, tomada de decisão é um processo cognitivo 
que depende do ser humano. Dessa forma, o direito e o acesso ao conhecimento deve incluir 
o conhecimento de como se aprende (a metacognição), e as estratégias e ferramentas 
cognitivas necessárias para apreensão de novos conhecimentos em domínios específicos. 
(GASQUE, 2012, p. 8). 

 

A avaliação da informação é outro aspecto crítico. Bluemle (2018) argumenta que o clima 

político contemporâneo coloca em cheque a legitimidade de fontes tradicionais às quais se dá 

“autoridade cognitiva”. Para ela, quando um bibliotecário orienta o usuário que determinada fonte de 
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informação possui maior credibilidade que outra, dá autoridade à fonte considerada credível. No 

entanto, este paradigma tem sido questionado por muitos usuários, que não consideram, por exemplo, 

que estudos acadêmicos, mídias tradicionais e órgãos do governo são a fonte mais confiável, precisa e 

com maior credibilidade. Isto se dá em função do contexto político e, também, do fato que as pessoas 

não consideram determinada fonte como autoridade apenas em função de sua precisão e credibilidade, 

mas também a partir da relação do usuário com a fonte: se ela lhe parece plausível, convincente ou 

persuasiva.  

Destaca-se, neste contexto, a necessidade de bibliotecários se atentarem ao papel que as 

emoções possuem no raciocínio e na tomada de decisões. Também devem apontar aos usuários a 

diferença entre evidência e interpretação. Muitas discussões podem ter origem não no fato, em si, mas 

em sua interpretação. (BLUEMLE, 2018). Destaca-se, aqui, a relação das emoções com o processo de 

busca da informação e, especialmente, com a avaliação destas. Cabe lembrar que, como apontam 

Bakir e McStay (2017), as fake news trabalham com uma economia das emoções dos leitores.  

Vale considerar como as emoções afetam a toma de decisão, especialmente aquela 

relacionada ao acesso à informação (BLUEMLE, 2018). Neste sentido, Rochin (2017) aponta que as 

bibliotecas, como órgãos essenciais para o desenvolvimento do letramento para informação, devem 

promover programas educacionais que considerem a economia de cliques na internet. Também devem 

oferecer cursos que permitam ao usuário identificar as fake news que, embora não possam ser 

paradas, podem ser contestadas por um amplo letramento informacional. Pun (2017) aposta na 

gamificação como estratégia para desenvolvimento de competências em informação e combate às fake 

news. Para o autor, é possível utilizar memes para ensinar o letramento visual (visual literacy, no 

original) e, também, política.  

Por fim, importa destacar que tão somente uma abordagem crítica das fontes é ineficiente na 

era pós-fatos, sendo necessário considerar outras estratégias de avaliação de fontes e sua autoridade 

(BLUEMLE, 2018). Isto envolve tanto uma colaboração entre editores, bibliotecários e outros 

profissionais da informação quanto a reorganização de plataformas e a performance de sistemas de 

recuperação de informação, buscando modelos mais intuitivos. (ROSE-WILES, 2018). Para tanto, é 

necessário avaliar os métodos que os usuários utilizam quando avaliam a credibilidade e autoridade de 

uma informação ou fonte de informação. (RAYESS et al., 2018). 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A fim de atender à questão de pesquisa, foi desenvolvido um estudo básico, exploratório, com 

abordagem qualitativa, considerando os artigos apresentados no Congresso Brasileiro de Ciências da 

Comunicação, o Intercom, nas edições nacionais de 2015 a 2017. O evento, que reúne pesquisadores 

da Comunicação de todo país, foi selecionado por seu caráter interdisciplinar e abertura à cursos de 

graduação, o que não ocorre no Encontro Anual da Associação de Programas de Pós-Graduação em 

Comunicação (Compós). O período analisado nesta pesquisa se justifica em função da observação de 

um crescimento significativo da produção acadêmica sobre o tema25.  

Os artigos publicados nos anais do Intercom nacional estão disponibilizados no Portal 

Intercom. No entanto, cada ano possui uma página específica e, em algumas delas, não há mecanismo 

de busca. Assim, a pesquisa utilizou o Google como buscador, a partir dos termos “fake news site:(URL 

do site dos anais)” ou “notícias falsas site:(URL do site dos anais). Como não se utilizou aspas para 

delimitar a palavra-chave pesquisada, alguns outros artigos foram recuperados. Assim, foi necessária 

checagem manual para selecionar apenas aqueles que discutiam a temática proposta. Deve-se, ainda, 

destacar o uso da palavra-chave “notícias falsas”. Embora as considerações teóricas apresentadas 

anteriormente demonstrem que as fake news possuem uma lógica específica, especialmente em 

função de sua disseminação automatizada e intencionalidade, percebeu-se, durante a análise, que 

autores tratam fake news e notícias falsas como sinônimos. Assim, procedeu-se nova pesquisa, a fim 

de levantar as definições apresentadas nos artigos do Intercom. 

O método de busca utilizado, aliado à lógica de indexação dos artigos nos anais do Intercom, 

pode implicar em limitações neste estudo. Além disto, o período avaliado pode gerar vieses, ao 

desconsiderar a produção histórica sobre distorções da notícia no Intercom. Ainda se considera, nesta 

pesquisa, artigos dos Grupos de Trabalho do Intercom e das Dimensões Temáticas do Intercom Júnior, 

sem distinção do valor acadêmico destas produções. Tal escolha pode, de algum modo, afetar a 

qualidade dos resultados aqui apresentados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

                                                           
25 Uma pesquisa no Scopus, realizada em 15 de maio de 2018, com o termo “fake news”, retorna 134 artigos, sendo dois de 
2005, um de 2007, um de 2008, dois de 2010, oito em 2012, três em 2013, dois em 2014, seis em 2015 e quatro em 2016. 
Em 2017, a produção cresce significativamente: foram publicados 70 artigos naquele ano sobre o tema. Os 35 restantes são 
publicações de 2018. No Web of Science, a pesquisa retorna 101 artigos, sendo publicado um por ano em 2006, 2007 e 
2008, quatro em 2013, um em 2014, dois em 2015, três em 2016, 53 em 2017 e 31 em 2018. 
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Em onze artigos, foi possível encontrar definições de fake news. O Quadro 3 apresenta estas 

definições: 

 

Quadro 3 - Definições de fake news presentes nos artigos publicados nos anais do Intercom 2015, 2016 e 2017 

continuação... 

GT Autoria Menções Citações Definição 

C
om

un
ic

aç
ão

 e
 

C
ul

tu
ra

 D
ig

ita
l SOARES 

(2017) 
11 (fake 
news) 

ALLCOTT; 
GENTZKOW (2017) 
SILVERMAN (2016) 

“Notícias falsas”. “Fenômeno relacionado à pós-
verdade”. “Ameaça ao potencial democrático das mídias 
sociais”. “Possuem maior engajamento no Facebook”. 
Favorecidas pelas bolhas 

PRIMO et al. 
(2017) 

1 (fake news) Não faz citação26. 
“boatos que ganham repercussão devido ao grande 
alcance da rede”. 

H
is

tó
ria

 d
o 

jo
rn

al
is

m
o

 

SANTOS (2017) 6 (fake news) CASTILHO (2017) 
“Notícias falsas” “Produto da pós-verdade”. O autor 
citado coloca fake news como jargão americano. 

SOUZA (2017) 

18 (fake 
news) 
28 (notícias 
fasas) 

CONSTANTINO 
apud GERSON, 
2012 
VICTOR, 2017 
MIRANDA, 2017 
DORTA, 2017 

Agregam informações reais à situações que não 
ocorreram. Respaldadas pelo anonimato. Surgem num 
contexto de “crise” da verdade. Envolve aspectos 
econômicos, por meio da monetização dos conteúdos.  

T
eo

ria
s 

do
 jo

rn
al

is
lm

o
 

CASTRO 
(2017) 

1 (fake news) DARNTON (2017) 

“Notícias falsas”. Não seguem critérios de apuração 
jornalística “nem se ancoram em qualquer evidência, 
equivalendo a pura invenção”. Fenômeno de longa data 
que “assume roupagens características de nossa 
época”. 

MELO (2017) 

21 (fake 
news) 
10 (notícias 
falsas). 

ALLCOTT; 
GENTZKOW (2017) 
BOYD (2017) 
CAPLAN (2017) 
ZUCKERMAN 
(2017) 

1) As pessoas relacionam pós-verdade com fake news, 
termo que categorizou as notícias falsas divulgadas pelo 
Facebook na eleição dos EUA de 2016. 
2) Fake news como fatos reais que receberam mais 
atenção que mereciam; como propaganda política; 
conteúdos produzidos para poluir os meios de 
comunicação e gerar suspeitas sobre a confiabilidade 
das empresas de comunicação (ZUCKERMAN, 2017). 
3) Notícias intencionalmente falsas, para enganar o 
leitor. (ALLCOTT; GENTZKOW, 2017) 
4) Noção do autor: “entendemos as notícias falsas 
menos como um ataque externo ao jornalismo e sua 
credibilidade, mais como a inserção de novos agentes 
no cenário complexo da prática jornalística, que envolve 
tecnologias, fontes de informação, anunciantes, 
empresas midiáticas, audiência, formuladores de 
políticas públicas e críticos” (p.10) 
Fake news como sinônimo de notícias falsas. 

WALTZ (2017) 3 (fake news) HUNT (2016) 
“Informações falsas ou boatos que emulam os formatos 
noticiosos, com intuito de distribuição deliberada de 
desinformação” (p. 9) (HUNT, 2016) 

 
 

                                                           
26 O texto argumenta, a partir de Zago e Silva (2014), que parte significativa da informação que circula nas redes sociais não 
chega a ser consumida e isto pode estar relacionado à proliferação de notícias falsas. 
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Quadro 4 - Definições de fake news presentes nos artigos publicados nos anais do Intercom 2015, 2016 e 2017 

conclusão 

INTERCOM JÚNIOR 

DT Autoria Menções Citações Definição 

Jo
rn

al
is

m
o 

 
LAVARDA; 
SANCHOTENE; 
SILVEIRA (2016) 

2 
(notícias 
falsas) 

RENARD (2007); 
ROUQUETTE (1990); 
REULE (2008). 

Possuem circulação viral na internet. Associa 
notícias falsas a boatos e rumores.  

SANTOS; CASTRO 
(2017) 

1 (fake news) 
 
9 (notícias 
falsas) 

CASTILHO (2017) 
ELGAN (2017) 
KEPFERER (1993) 
 

Tornam-se virais, em função das bolhas dos 
SRS.  
Relaciona notícias falsas com boatos. Ttem 
características comuns como: layouts parecidos 
com portais de comunicações tradicionais, 
notícias não assinadas e possuem nomes 
parecidos com os de jornais da grande mídia. 
Muitos desses sites tiveram seus conteúdos 
compartilhados no Facebook e foram difundidos 
nas comunidades de interação sobre política. 
Com o agendamento de notícias dos grandes 
veículos de comunicação e o maior número de 
especulação sobre os fatos passados, a opinião 
e a informação são confundidas.” (p. 10). 
Notícias semi-falsas também são problemáticas, 
“não só para levar o leitor a acreditar em 
mentiras, mas para confundir e enganar por 
meio de informações flutuantes em que há mais 
de uma explicação para um mesmo evento”. (p. 
10). 

SOUZA; 
TESSAROLO 
(2017) 

2 (fake news) 

ALVES (2017) 
KIELY; ROBERTSON 
(2016) 
 
SILVA (2017) 

Notícias falsas, publicadas e divulgadas de 
modo a enganar o público, atendendo a algum 
interesse escuso. (ALVES, 2017). Possuem 
objetivos e estratégias e não tem nenhum 
compromisso com o cidadão. Industrialização da 
notícia falsa como meio de ganhar dinheiro em 
função de anúncios (SILVA, 2017).  

E
st

. I
nt

er
. d

e 
C

om
un

ic
aç

ão
 

GOMES; MAZETTI 
(2015) 

3 (fake news) 
3 (notícias 
falsas) 

CONSTANTINO (2013) 
 
CONSTANTINO apud 
GERSON, 2012 
 
CONSTANTINO apud 
OLIVEIRA, 2011 
 
CONSTANINO apud 
MARQUES DE MELO, 
2010 

Indicadas como conteúdos pertencentes ao 
gênero opinativo ou diversional do jornalismo. 
Relaciona fake news à sátiras jornalísticas, 
como o Sensacionalista. 

Fonte: Produzido pelo autor (2018). 

 

Das 25 citações que foram utilizadas para fundamentar definições de fake news, nove são 

publicações em sites de notícia ou blogs, correspondendo a 36% das citações. Sete (28%) são artigos 

publicados em periódicos. Há um livro, uma dissertação e uma monografia, resultando em 4%, cada 

um. Em seis citações, não há indicação de referências, de modo que não foi possível identificar que 

tipo de documento é utilizado. Destaca-se, aqui, a importância de textos jornalísticos e opinativos na 
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formação das definições de fake news, o que aponta uma importante tensão: são veículos de imprensa 

que têm balizado tal compreensão. 

A seguir, apresenta-se os artigos apresentados na edição de 2017 do Intercom que, embora 

utilizem o termo fake news, não o definem: 

 

Quadro 5 - Artigos do Intercom 2017 que apresentam o termo fake news em outros contextos 

continuação... 

GT Autoria Menções Citações Contexto 

C
om

un
ic

aç
ão

 

e 
C

ul
tu

ra
 

D
ig

ita
l 

MARTINS; 
NUNES (2017) 
 
 
 

127 
TAWIL (2017) 
[Entrevista] 

Um dos vários desafios ao bom jornalismo. 

E
st

ud
os

 d
e 

te
le

vi
sã

o 
e 

te
le

vi
si

da
de

 

FISCHER (2017) 1 Não faz citação. 

A controvérsia entre Trump e imprensa 
estadunidense sobre a veracidade de notícias 
divulgadas por ambos actantes é tema de um 
programa de TV. 
 
 

C
om

. e
 

E
du

ca
çã

o
 

RAVAZZOLO et 
al. (2017) 

2 Não faz citação. 
Defende o combate das fake news com 
estratégias e valores jornalísticos. Faz menção à 
pós-verdade. Não define fake news.  

R
ád

io
 e

 

m
íd

ia
 

so
no

ra
 

KLÖCKNER 
(2017) 

1 Não faz citações. 
Aponta fake news como notícia falsa. O artigo se 
preocupa em apresentar um programa radiofônico 
de checagem de fatos. 

T
el

ej
or

na
lis

m
o 

FINGER (2017) 1 (fakenews) Não faz citações. 
As fake news são tema de matérias em um 
telejornal pensado para espectadores jovens. 

T
eo

ria
s 

da
 C

om
un

ic
aç

ão
 

TEIXEIRA (2017) 2 (fakenews) Não faz citações. 
Os media se apropriam das fake news para 
apresentarem-se como “reduto confiável de 
informação” 

DALL’AGNESE; 
BARRICHELLO 
(2017) 

1 Não faz citações. 
Aponta que o Digital News Report aponta que a 
crise de credibilidade pela qual passam as notícias 
digitais é agravada com as fake news. 

T
eo

ria
s 

do
 

jo
rn

al
is

m
o 

CASTRO (2015) 1 Não faz citações. 
Aponta que o ambiente virtual participa em sites 
de humor ou de fontes. 

                                                           
27 Menção aparece em citação direta de uma entrevista. 
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Quadro 6 - Artigos do Intercom 2017 que apresentam o termo fake news em outros contextos 

conclusão... 

GT Autoria Menções Citações Contexto 

S
em

ió
tic

a
 

RAMOS (2017) 1 Não faz citações. 

É preciso criar mecanismos “sofisticados” de 
controle informático da informação que regule 
o alcance das informações. As fake news, que 
causam “desordem social informacional”, 
mostram isto. 

P
ro

du
çã

o 
ed

ito
ria

l 

COSTA (2017) 1 TANZ (2017) 
Insere citação direta de Tanz, que discute 
desafios enfrentados pela mídia. Relaciona 
pós-verdade, fake news e bolhas. 

D
iv

ul
ga

çã
o 

C
ie

nt
ífi

ca
 

GARCIA; CARDOSO 
(2017) 

3 Não faz citação.  Relaciona notícias falsas à pós-verdade. 

C
om

un
ic

aç
ão

 p
ar

a 

a 
C

id
ad

an
ia

 

ALTHEMAN (2017) 1 Não faz citação. 
Aponta que notícias falsas sobre os 
movimentos de ocupação em São Paulo 
circularam. 

INTERCOM JÚNIOR 

DT Autoria Menções Citações Definição 

Jo
rn

al
is

m
o 

ALMEIDA; GRANEZ 
(2017) 

2 (fake news) 
1 (notícias 
falsas) 

Não faz citações. 

Destaca que empresas de mídia têm 
desenvolvido ações de checagem de fatos e 
coloca a disseminação de notícias falsas como 
um ponto negativo. 

E
st

ud
. I

nt
er

di
sc

. 

da
  C

om
um

. 

KIUCHI; PEREIRA; 
MOREIRA (2017) 

10 (fake news) Não faz citação. 

Veículos podem optar faltar com a verdade 
para angariar audiência. Podem utilizar 
clickbaits, com títulos chamativos que levam ao 
usuário a clicar na matéria.  

Fonte: Produzido pelo autor (2018). 
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No Quadro 5, são apresentados artigos que utilizam o termo “notícias falsas”, também em 

outros contextos e sem apresentar uma definição. 

 

Quadro 7 - Artigos do Intercom que apresentam o termo “notícias falsas” em outros contextos 

continuação... 

GT Autoria Menções Citações Contexto 

C
om

un
ic

aç
ão

 e
 E

dc
ua

çã
o

 

MESSIAS (2017) 1 Não faz citação. 
Cita o contexto das notícias falsas e pós-
verdade como algo que rebaixa o fluxo informal 
de informações. 

CARVALHO; ASSIS 
(2016) 

3 Não faz citação. 
Atividade experimental para discutir o uso de 
redes sociais por estudantes. 

CALIXTO (2016) 1 Não faz citação. 
Faz um experimento para analisar se docentes 
conseguem identificar notícias falsas. 

BREDARIOLI (2017) 6 Folha de S. Paulo 

Aponta que a preocupação com as notícias 
falsas fortalece o jornalismo. As notícias falsas 
são apontadas como elementos que fortalecem 
a pós-verdade. 

C
ib

er
cu

ltu
ra

 

BOATINI JÚNIOR 
(2015) 

1 
 
Não faz citação. 

Aponta a internet como espaço de 
disseminação de notícias falsas. 

C
om

. 

M
íd

ia
s 

e 

Li
be

rd
ad

e 

MACON; SODRÉ 
(2015) 

4 Não faz citação. Discute sites humorísticos de notícias falsas. 

G
ên

er
os

 

jo
rn

al
ís

tic
o

s 

SANTOS; OLIVEIRA 
(2017) 

1 Não faz citação. 
Aponta atualização dos princípios da Folha de 
S. Paulo no combate às notícias falsas. 

C
on

te
ú

do
s 

D
ig

ita
is

 

e C
on

ve
r

gê
nc

ia
s 

T
ec

no
l

óg
ic

a 

WINQUES; 
BARCELOS; 
CORDEIRO (2017) 

1 Não faz citação. 
Aponta fenômenos que afetam o jornalismo 
digital. 

C
ib

er
cu

ltu
ra

 

MARTINUZZO; 
BASTOS (2015) 

1 Não faz citação. 
Na pesquisa desenvolvida pelos autores, criou-
se a categoria Boatos, que envolve notícias 
falsas. 

ROCHA; VELOSO 
(2015) 

5 Não faz citação. Discute sites humorísticos de notícias falsas. 

ROCHA (2016) 1 Não faz citação. 
Aponta o uso que o jornal Notícias Populares 
fazia de notícias falsas. 
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Quadro 8 - Artigos do Intercom que apresentam o termo “notícias falsas” em outros contextos 

continuação... 

INTERCOM JÚNIOR 

DT Autoria Menções Citações Definição 

C
in

em
a 

e 

A
ud

io
vi

su
al

 

NOGUEIRA; 
HERMES (2015) 

1 MOORE (2002) 
Aponta que as notícias falsas instigam o medo 
da população. 

Jo
rn

al
is

m
o 

 

BARROS; SOUZA 
(2015) 

2 Não faz citação. 
Discute boatos virtuais que circularam pela 
internet. 

MENDES; SANTOS 
(2015) 

1 Não faz citação. 
Discute a importância de apurar informações 
para evitar disseminar notícias falsas sobre 
meio ambiente. 

BECCARI; 
ROCKENBACH 
(2017) 

1 Não faz citação. 
Aponta que o combate à notícias falsas não 
pode se restringir ao acesso à informação 
oferecido só a poucos conglomerados. 

MAGALHÃES; 
MUSSE (2016) 

1 Não faz citação. 
Discute a sessão de notícias falsas do jornal 
Sete. 

ANÍBAL et al. (2017) 1 Não faz citação. Estudo de caso do Sensacionalista. 

F
ot

og
ra

fia
 

ALVES (2016) 1 Não faz citação.  Discute a regulamentação da Lei da Imprensa.  

E
st

ud
os

 

in
te

rd
is

ci
pl

in
ar

es
 

GOMES (2017) 1 Não faz citação. 
Analisa a cobertura do Sensacionalista do 
impeachment. 
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Quadro 9 - Artigos do Intercom que apresentam o termo “notícias falsas” em outros contextos 

conclusão... 

In
te

rf
ac

es
 

co
m

un
ic

ac
io

na
is

 

PIETCZAK (2016) 3 Não faz citação. 
Analisa o lançamento de livro do site 
Sensacionalista. 

C
om

. A
ud

io
. 

FOLETTO et al. 
(2017) 

1 Não faz citação. 
Aponta que aplicativos têm substituído o 
contato direto com a fonte e, assim, aumentam 
o perigo de publicar notícias falsas.  

In
te

rf
ac

es
 

co
m

un
ic

ac
io

na
is

 

SENA et al. (2017) 3 Não faz citação. 
Pesquisa o consumo de notícias falsas no 
Facebook. 

M
ul

tim
íd

ai
 

PINNA; 
NASCIMENTO; 
COSTA (2017) 

2 Não faz citação. 
Aponta circulação de notícias falsas no 
Facebook. 

Fonte: produzido pelo autor, 2018. 

 

Observa-se que parte significativa dos artigos que definiram fake news utilizam uma definição 

oriunda de textos noticiosos. Isto implica em uma lógica em que tais veículos de imprensa, tradicionais 

ou não, podem definir o que é ou não verdade. De fato, é possível observar uma forte campanha de 

veículos tradicionais de imprensa no combate às fake news, que pode ser reflexo, também, de uma 

ofensiva contra a circulação da informação em meios pós-massivos. Tal questão pode ser ilustrada 

pela controvérsia envolvendo um rosário abençoado pelo Papa Francisco, um advogado ligado ao 

Vaticano e o ex-presidente Lula. A polêmica teve início quando a Aos Fatos, agência de fact-checking 

que faz parte do grupo de checadores que possuem convênio com o Facebook, denunciou o fato como 

uma farsa. Ocorre que o próprio Vaticano voltou atrás e afirmou que o advogado possuía sim ligação 

com o sumo pontífice. Contudo, não confirmou que o terço em questão teria sido enviado a Lula pelo 

Papa. Como, diante das novas políticas do Facebook de combate às fake news, a agência de 

checagem pode indicar a página como disseminadora de conteúdos falsos e, assim, submetê-la à 

sanções, uma grande controvérsia se formou. 
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CONSIDERAÇÕES 

 

O desenvolvimento de competências informacionais envolve a capacidade de reconhecer 

conteúdos verdadeiros daqueles que não o são. Para tanto, considera a dimensão política do 

letramento informacional, pela qual são discutidos o papel da informação, suas lógicas de distribuição, 

entre outros aspectos. Diante de um contexto em que algumas desordens informacionais, como as fake 

news, se manifestam, é preciso avaliar o que já se compreende de tais fenômenos e, a partir destas 

definições, pensar estratégias de combate.  

Os resultados aqui apresentados apontam a necessidade de balizar a avaliação das fake news 

e a própria construção de seu conceito a partir de textos acadêmicos. Em parte significativa dos artigos 

publicados nos anais do Intercom, quem define o que são fake news são textos noticiosos e não 

pesquisa acadêmica apurada. Há, ainda, usos do termo que não se baseiam em citações, o que parece 

resulta em uma compreensão sem fundamentação científica sobre o que é tal fenômeno. 

É necessário considerar a importância de ações em letramento informacional para o combate 

às fake news. Defende-se aqui, no entanto, que tal planejamento só é possível a partir de uma 

definição fundamentada em pesquisa científica. Neste sentido, cabe a professores, bibliotecários, 

jornalistas e outros profissionais da comunicação discutirem o tema, sem esquecer as lógicas e 

práticas que o engendram. Isto implica considerar sua produção, que procura adotar a lógica do texto 

jornalístico, sua distribuição, amplificada por bots e algoritmos e, por fim, seu consumo. 
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IDENTIDADES SOCIAIS NA LITERATURA BRASILEIRA 

 

A literatura brasileira possui uma vasta gama de personagens únicos que apresentam 

diversidades bastante peculiares, como podemos ver na obra Macunaíma, do Mário de Andrade (1928), 

que reflete sobre a origem e cultura do povo brasileiro através de um protagonista com características 

inesperadas e que nos faz pensar, principalmente, sobre a relação Homem-Máquina. 

Agora, na obra Pequenas Profissões do autor João Paulo Barreto - João do Rio (1908) - 

profissões que são ignoradas por nós em nosso cotidiano porque, muitas vezes, estamos tão 

sobrecarregados com nossos próprios problemas que acabamos esquecendo olhar ao nosso redor e 

perceber a riqueza do mundo onde vivemos. 

A identidade social é o sentimento de identificação que permite o reconhecimento do indivíduo 

na sociedade em que está inserido, o que influenciará na sua personalidade, ações e crenças. As 

interações dos indivíduos com as manifestações artísticas e culturais influenciam na forma em que o 

mesmo se enxerga em relação a sociedade. 

A geografia como forma de caracterização do espaço, contribui para a edificação de uma 

cultura delimitada e, então, na construção das características do indivíduo e sua forma de se relacionar 

com o mundo. 

Por fim, as identidades sociais na literatura brasileira vão trazer à luz as riquezas e resquícios 

da natureza dessas duas obras sob um olhar geográfico, literário e social para que elas sejam 

percebidas mais facilmente pela sociedade. 
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IDENTIDADES  

 

“A auto identificação predicativa que efetua uma pessoa é, em certa medida, condição para que 

essa pessoa possa ser identificada genericamente e numericamente pelas demais” (HABERMAS, 

1987, p. 147). A definição mais conhecida da identidade e aquele que caracteriza o sujeito como tal(o 

gênero, o sexo, a idade, a nacionalidade etc.), também diferenciando e o tornando semelhante a 

determinado grupo.  

A princípio, a identidade é constituída dialeticamente entre individuo e sociedade, ocorrendo 

alterações em proporção inconscientemente, num processo que inclui a identificação própria e a 

identificação social. 

A identidade própria é a compreensão que uma pessoa tem de si mesma e do sentido que dá à 

sua vida. Geralmente, as identidades individuais se compõem de inúmeros aspectos, tais como ser 

uma mãe de família, ser um bom estudante, ou um fiel escudeiro. 

Já a identidade social se relaciona a visão que o indivíduo estabelece sobre ele com influência 

dos diversos grupos, que dizer, é a consciência e a afeção de pertence em um determinado grupo. 

Quanto mais ser identifica com o grupo, mas ele definirá a sua personalidade. Apesar da identidade 

social ser inevitável, ele traz no sujeito comportamentos competitivos e discriminatórios em relação a 

outros grupos, comportamentos de favoritismo em relação ao próprio grupo.  

O indivíduo não é apenas receptor das limitações da sociedade e a sociedade não é um 

conjunto de indivíduos. Logo, as características individuais são formadas pela atuação da sociedade e 

pelas apurações dos individuais. Ao mesmo tempo a sociedade é o fruto da coleção de ações destes 

indivíduos. Então assim o indivíduo independentemente da estrutura social em que está inserido. 

São os convívios diário que determinam o processo de construção personalidade, a 

socialização primordial(familiar) e em segundo lugar (na escola, nos grupos de amigos e amigas, no 

trabalho, na igreja etc.), tornam-se assim satisfatório, pois os indivíduos requerem uns dos outros para 

estabelecer a sua própria identidade.  

De acordo com Richard Jenkins, 1996, as identidades não são inatas, não nascem conosco, 

precisam ser construídas e esta construção passa pela interação com o outro, pois só a interação 

social permite viver em sociedade. 

 

A IMPORTÂNCIA DA GEOGRAFIA NA RELAÇÃO ESPAÇO SOCIEDADE 
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A geografia é a ciência que estuda a terra e as modificações naturais e humanas que nela 

ocorre. Essa ciência estuda não só aspectos físicos da natureza, mas também como esses aspectos 

interferem na sociedade, as relações do indivíduo com espaço e como as alterações produzidas por ele 

afetam o meio ambiente e a interação espaço sociedade. Ela estuda o espaço territorial, social e 

antropológica de cada povo. Isso a torna útil na leitura e entendimento do mundo e das ações naturais 

e humanas que nele ocorre, o que nos provoca reflexões sobre nosso contexto social. 

O estudo de grupos sociais em relação ao espaço com a finalidade de entender seu 

comportamento diz respeito à geografia humanista. Ela estuda as atividades humanas no espaço que 

instituem sua sociedade e tecem seus laços. A geografia humanística “procura um entendimento do 

mundo humano através do estudo das relações das pessoas com a natureza, do seu comportamento 

geográfico bem como dos seus sentimentos e ideias a respeito do espaço e do lugar” (TUAN, 1982, p. 

143). 

As condições geográficas de uma região afetam a vida de seus habitantes e 

consequentemente na formação de sua cultura. As relações espaciais dão oportunidades para contato, 

pois a localização de um grupo influencia no desenvolvimento de sua cultura, determinado o contato 

com grupos vizinhos e estímulos externos. Mas devemos ressaltar que nenhuma cultura é formada 

pelo aspecto geográfico, pois a complexidade das relações humanas vai além de uma moldagem 

ambiental. A geografia, portanto, determina parcialmente a cultura de um povo. 

A cultura está sempre presente na vida do ser humano, influenciando suas ações e identidade. 

Pensando no indivíduo sem considerar a cultura seria excluir uma parte fundamental: o social. A 

maneira como o indivíduo se enxerga, sua forma de comunicação e as ações que exerce na sociedade 

estão relacionadas à cultura da sociedade na qual está inserido. A geografia, como influenciadora da 

formação da cultura, interfere na organização social e consequentemente na identidade. 

A cultura molda os indivíduos influenciando sua maneira de pensar, e expressão individual que 

é importante na produção de significados. Esses significados permitem os indivíduos conhece e 

compreender a realidade, moldados pela forma de pensamentos de uma cultura. 

O ser humano altera constantemente o espaço em que vive. O conjunto de ações exercidas 

pela sociedade modifica o espaço geográfico. O espaço geográfico corresponde ao espaço construído 

e modificado pelo homem, desenvolvido a partir da reação do ser humano com a natureza. Portanto, 

ele considera a sociedade e a natureza. A forma de vida de uma sociedade é influenciada pelas 

condições geográficas do espaço. Mas a partir do momento em que o homem passa a construir e 

desenvolver o que julga útil e necessário a sua sobrevivência, passa a modificar esse espaço e moldá-

lo de acordo com seus interesses. Trata-se de uma influência recíproca, em que a natureza influência a 
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forma de vida do homem, e o homem modifica a natureza. O espaço geográfico é, portanto, um produto 

do trabalho do homem sobre a natureza e todas as relações sociais que nele ocorrem. 

O conceito de lugar como categoria de análise do espaço geográfico, possibilita a valorização 

do particular ocasionando a reafirmação dos valores de um grupo social e de sua cultura. Dessa forma 

o ensino da geografia contribui para a construção da identidade do indivíduo. 

O lugar transcende ao significado de localização, pois assume significados associados à 

história e relação de cada indivíduo. O lugar confere noção de pertencimento ao indivíduo. Isso 

evidencia a importância do estudo de lugar para a geografia, pois permite e compreensão da realidade 

e formação social e individual. 

A realidade atribuída ao mundo é construída, logo, o estudo do lugar permite a compreensão 

da realidade, das identidades e do desenvolvimento humano. Conhecer o lugar possibilita o 

desenvolvimento do sentido de identidade e pertencimento. Portanto, o estudo de identidade por meio 

do lugar permite a compreensão da construção individual e social, assim como sua noção de realidade 

que se estabelece por meio de significados influenciados pela cultura. 

Entender a dinâmica do espaço e suas alterações em função do homem nos coloca com 

elementos ativos de um processo histórico. Não podemos pensar no ser humano excluindo todo o 

contexto social e cultural na qual está inserido. Analise a relação do indivíduo com o espaço nos 

permite enxergar de forma mais crítica à dinâmica social e os efeitos dessa sociedade sobre nós 

memo. 

A maneira de ver o mundo, e ver a si mesmo está relacionada à nossa cultura, de modo que 

pensamos e agimos influenciados por todo um contexto social. A partir do momento que se entende a 

formação social e sua influência, podemos compreender o papel de cada indivíduo na sociedade. Isso 

nos permite uma reflexão sobre nossas relações com o espaço, e como nossas ações afetam a 

natureza, consequentemente alterando o espaço geográfico. 

 

A LITERATURA NA COMPREENSÃO DA IDENTIDADE SOCIAL 

 

Quando falamos sobre a construção de uma identidade, tratamos, na verdade, de identidades 

– no plural –, pois construímos muitas identidades ao longo de nossas vidas. Elas são escritas e lidas 

no encontro com o outro, na passagem do tempo, em função de nossa localização e de nossos 

deslocamentos. Nossas identidades estão em processo. São construídas pelas nossas experiências de 

vida e pelas nossas leituras (FUCHS, 2013). Assim, a literatura pode complementar a construção de 

identidades pela reflexão que promove ao leitor porque, se percebermos, quando temos acesso a 
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textos literários provenientes das mais diversas culturas, entendemos o valor das palavras, o valor da 

expressão da individualidade, do pensamento pela palavra e o sentimento que o autor nos transmite. 

No Período Romântico, os romances indianistas de José de Alencar, por exemplo, partem de 

matéria-prima local para constituir tempo, espaço e homem míticos, como vemos na obra O Guarani, 

com o propósito de construir a gênese de uma nação em um momento de afirmação cultural. 

Por sua vez, Macunaíma, de Mário de Andrade, obra do Modernismo brasileiro, traz a identidade 

nacional simbolizada por um personagem híbrido, um viajante que rompe fronteiras geográficas e 

temporais. Ele reúne características indígenas, negras e europeias, e constitui-se pela inconstância e 

mutabilidade (FUCHS, 2013). 

Existe um termo que reflete bem como a identidade social no Brasil vem se formando:  

Intelligentsia – grupo capaz de formular ideias e representações voltadas para a vida social 

(MANNHEIM, 1952 apud VELOSO, 2000, p. 47).É importante lembrar que em nosso país essa palavra 

Intelligentsia se formou entre os séculos XIX e XX com o objetivo de criar narrativas ficcionais e 

científicas que fossem capazes de colaborar com a definição de uma identidade nacional, chegando a 

construir representações culturais com a função de colaborar com o desenvolvimento do pensamento 

social brasileiro.  

Algumasobrasde autorescomoJosé de Alencar,Mário de Andrade e João do 

Rio,procuraramdestacaraproblemáticadaidentidadenacional aofazer reflexões sobre algumas 

peculiaridades que formam nosso povo brasileiro (ORTIZ, 1994, p. 13). Essas obras nos mostram que 

as divergências existentes entre o branco, negro e europeu são fundamentais para entendermos como 

nossa identidade vem sendo formada ao longo dos séculos. 

Os livros que compõem nosso repertório pessoal são fruto de escolhas que fazemos, e essas 

escolhas podem revelar preferências por certos temas, estilos, gêneros literários e autores. Entretanto, 

é importante estarmos dispostos a agregar novas leituras, de forma a acrescentar aos nossos 

repertórios textos que possam ser transformadores, questionadores e que nos façam repensar 

conceitos estabelecidos. 

A literatura na compreensão da identidade social, então, vai aparecer com o intuito de entender 

as formas de expressão presentes em nosso país e também tenta formular respostas que abrangem 

peculiaridades que estão nos clássicos, principalmente, do modernismo e do romantismo. Logo, ela é 

uma importante ferramenta, uma “lente” que, quando usado, nos permite ver além que o de costume, 

nos permite ver através dos preconceitos e nos permite conhecer melhor o outro, a outra identidade. 
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O ESTUDO DA GEOGRAFIA PELO VIÉS LITERÁRIO 

 

A relação entre Literatura e geografia necessita ser entendida, além dos aspectos 

pressupostos. Já que alguns ainda julgam necessário encontrar nas literaturas características 

geográficas. Entretanto, entendemos que a literatura é uma construção fundamentada em diversos 

aspectos, não podendo separá-los. De modo consequente a literatura torna-se um fragmento da arte, 

parte exuberante da cultura, viabilizando o entendimento das relações do indivíduo com o meio. 

A totalidade no entendimento da literatura com base na geografia, implica na adjunção das 

informações, conceitos e relações, o que possibilita um raciocínio mais crítico, já que a fragmentação 

da literatura impossibilita as múltiplas compreensões do cotidiano. 

Demasiadamente, a fragmentação da geografia leva a desconstrução da relação do indivíduo 

com o seu cotidiano, como se as relações que o indivíduo constrói em seu cotidiano não 

compreendesse aos aspectos práticos geográficos. As experiências diárias dos indivíduos são os 

conceitos geográficos e a literatura é o que possibilita a comunicação do cotidiano com o discernimento 

de sua própria existência. 

A compreensão do espaço só tem sua completude na descoberta do indivíduo ao entender a 

relação ôntico espacial. Desta forma o sujeito entenderá o contexto sócio histórico que está submetido. 

À vista disso, torna-se de total importância a construção de uma linguagem coesa, o que possibilita que 

a geografia estabeleça uma relação de correspondência com o mundo, por meio da compreensão que 

se estabelece sobre o mesmo. Mediante a isso a construção do indivíduo torna-se algo eminente, 

porém não recuso a padrões individuais, mas em uma gama universal, produzido assim um homem por 

completo. 

As linguagens e a apropriação dos conhecimentos geográficos, torna-se fundamental na 

construção do saber no espaço e a elaboração da compreensão crítica em um indivíduo. Ademais, a 

geografia implica na construção do espaço de uma forma mais crítica e edifica no indivíduo uma 

interpretação geografia, que não está presa às demais compreensões, o que possibilita o indivíduo 

uma compreensão voltada para o seu cotidiano. 

O estudo da geografia é compreendido no âmbito de seus objetivos, nos quais referem-se a 

formação da humanidade dos indivíduos, baseando-se em orientações sociais, bem delimitadas, que 

preze pelo convívio harmônico nas diversas instituições dentre da tessitura social. Por tanto a geografia 

implica a compreensão dos diversos aspectos da vida diária, aspectos que expressam relações 

culturais, políticas, sociais e econômicas de cada indivíduo. Diante disso, temos que ressaltar certas 

considerações a literatura, uma vez que implica no entendimento da consciência espacial como um 
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todo, considerando a organização e os valores da sociedade e valorizando as experiências vivenciadas 

pelos indivíduos perante as obras literárias. 

O método de construção do saber a partir da Geografia e da Literatura implica na formação de 

determinados vínculos que transitam em ambas tessituras, contribuindo para um vasto entendimento 

sobre as correlações com evoque histórico, geográfico e social. Por tanto, a literatura parte de 

conjunturas sociais e culturais, relacionado ao autor e a geografia, torna-se responsável por 

desenvolver uma abordagem que evidencie a relação cultura e indivíduo, buscando entender a 

construção do meio social, repleto de simbolismos e significados, que implica na construção das 

identidades dos indivíduos. 

 

A GEOGRAFIA E A LITERATURA COM COMPREENSÃO DO MUNDO 

 

A literatura pode ser compreendida como uma representação da realidade. Nos últimos anos 

têm crescido a busca de novos caminhos para compreender o mundo, aproximando a geografia e a 

literatura. A geografia atual procura novas perspectivas do espaço geográfico analisando as relações 

socioespaciais. Uma dessas perspectivas é a compreensão da realidade analisando como cultura 

influencia na construção e modificação do espaço. Portanto, a literatura como modalidade de arte e 

constituinte da cultura, possibilita intermediar a compreensão da relação do ser humano com o espaço 

geográfico, e consequentemente na maneira em que sua sociedade é moldada e o molda. 

A leitura e a interpretação de obras literárias se tornam objetivos de investigação, pois revelam 

e informam não apenas meios físicos de áreas retratadas, mas também estilos de vida, característica 

socioculturais, econômicas e históricas. Os escritores refletem em suas obras uma visão de espaço, 

vida e de identidade. Isso torna as obras literárias uma fonte para a compreensão do homem e sua 

relação com espaço e a sociedade. 

A criação literária ser estritamente geográfica, pois “o texto se refere a um lugar preciso; 

temático, ele se vincula à paisagem, ao conteúdo humano ou social; epistemológico, o leitor atualiza o 

sentido dos lugares, as representações”, (TISSIER, 1991, p. 236). As experiências humanas com o 

lugar se manifestam na literatura. 

Fatores como a valorização da cultura levaram a crítica a cerca dos fundamentos da ciência 

geográfica, a partir daí crescia a necessidade de novos modos de compreender a realidade. Essa nova 

geografia, denominada Nova Geografia Cultural, está associada a vivência humana e suas interações 

com o espaço, e como ele o modela para atender suas necessidades e aspirações. Trata-se também 

de compreender a construção da identidade e realização individual e coletiva do homem. 
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A perspectiva cultural na geografia reconhece a totalidade da cultura humana, investigando as 

representações, as aspirações humanas e como o indivíduo se vê e constrói sua identidade. Portanto, 

atributos socioespaciais como os laços e o sentimento de pertencimento, são elementos para 

investigação do mundo. 

A linguagem literária revela a visão e o posicionamento do escritor em relação ao mundo, pois 

descreve aspectos da realidade e experiência humanas. Isso revela a profunda conexão entre o 

escritor e a realidade. Ela reflete a realidade por meio da dinamicidade da trama. 

Essa abordagem cultural coloca a cultura e o homem como parte central para a compreensão 

da construção do meio, que está repleto de processos que formam identidades. 

Existe uma grande conexão entre a imagem e a experiência de vida de quem a descreve. Cada 

indivíduo sente o mundo de maneira única e particular. A arte literária, mesmo que resultante da ficção, 

não deixa de ser realidade, que é fruto das diversas relações entre os seres.  

As obras literárias transparecem a visão do autor de mundo, fundamentada a partir de suas 

experiências de vida, relações com o meio e identidade social e cultural, se tornando um caminho para 

a compreensão do mundo, e consequentemente fonte de estudo de uma nova geografia com enfoque 

na relação humana com a natureza e os demais indivíduos. 

A compreensão adquirida por meio da literatura estimula os conhecimentos do leitor e o faz 

refletir sobre si e sobre o mundo, permitindo uma autonomia social. Ela estimula a capacidade reflexiva 

e crítica, permitindo a conscientização sobre o que somos e por que somos. 

A geografia por sua vez, não ajuda a compreender apenas o território em que vivemos, mas 

também as relações e transformações que nele ocorre. Isso permite a análise do lugar e sua influência 

na visão de mundo e na construção da identidade. 

Essa compreensão de realidade permite o sentimento de pertencimentos do indivíduo em uma 

determinada sociedade. Desse modo a geografia e a literatura permitem uma reflexão sobre a 

realidade, que permite ao indivíduo um sentimento de pertencimento que efluência na construção de 

sua identidade. 
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APRESENTAÇÃO 

 

O movimento de aproximação e análise do cerrado, que realizamos nesse trabalho de 

pesquisa, se deu a partir da leitura e hermenêutica dos contos: Ninho de periquitos de Hugo de 

Carvalho Ramos (1998) e A enxada de Bernardo Élis (2003), que explicitamente, e/ou nas suas 

entrelinhas tratam das gentes, da natureza e da cultura do cerrado goiano. 

Embora frutos da criatividade inventiva dos autores, esses contos guardam um profundo 

vínculo com a realidade, com a cultura do cerrado goiano. Nos interessam aspectos das mudanças, 

porque passou o cerrado goiano, enquanto “casa comum” de plantas, águas, animais e humanos ao 

longo do século XIX e meados do XX. 

O trabalho está dividido nos tópicos: o cerrado na literatura, o cerrado de Ramos e Élis, o 

cerrado hoje. Os olhares que lançamos para o cerrado goiano, se sustentam nos aportes teóricos da 

história, da geografia, da sociologia, da hermenêutica literária e de outras áreas do conhecimento. 

Os contos de Ramos e Élis são nossa referência para analisarmos o cerrado do passado, 

marcado por uma natureza quase intocada pela mão humana, e pela opressão do coronelismo sobre 

os pobres do campo goiano, e ao olhamos para o cerrado em Goiás, hoje, século XXI, é visível o 

processo de urbanização, o agronegócio, o uso de agrotóxicos, o desmatamento. 

Sabe-se que há tantos cerrados, quanto olhares sobre o mesmo, a novidade desse estudo é 

analisar esse bioma através da produção literária de dois autores goianos, que em seus escritos 
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demarcaram uma apropriação desigual e combinada do território de Goiás, ainda longe da égide da 

reprodução do capital.  

 

O CERRADO NA LITERATURA 

 

“[…] A literatura pode […] nos tornar ainda mais próximos dos outros seres humanos que nos 

cercam, e nos fazer compreender melhor o mundo”. (TODOROV, 2009, p. 76). A partir dessa afirmação 

de Todorov (2009), enxergamos a literatura dos goianos, Hugo de Carvalho Ramos e Bernardo Élis 

com o espaço de entrelaçamento da ficção com a realidade, e como caminho de compreensão da 

cultura, da sociedade goiana, tanto em sua natureza, quanto em aspectos socioculturais. 

Num breve levantamento biográfico dos dois autores, destacamos que Hugo de Carvalho Ramos 

nasceu em 21 de maio de 1895, em Vila Boa, então capital do Estado de Goiás. Morando no Rio de 

Janeiro e estando prestes a concluir o Curso de Direito, teve uma crise de depressão, e suicidou-se, 

enforcando-se, em 31 de março de 1921. Bernardo Élis Fleury de Campos Curado, foi advogado, 

professor, poeta, contista e romancista, nasceu em Corumbá de Goiás, em 15 de novembro de 1915, e 

faleceu no dia 30 de novembro de 1997, na mesma cidade. 

Os contos de Ramos e Élis descrevem a natureza, a sociedade e a cultura do cerrado goiano 

entre os séculos XIX e XX. O conto Ninho de periquitos está no livro Tropas e boiadas, que foi 

publicado pela primeira vez em 1917. A obra descreve em minúcias a realidade do mundo rural goiano, 

suas tradições, seus costumes e seu imaginário popular. Tropas e boiadas é tida como obra formadora 

de uma tradição literária goiana. O livro mistura contos e crônicas 

O conto A enxada de Élis, está no livro Veranico de Janeiro, lançado em 1966. Esse conto 

evidencia as desgraças de homens e mulheres pobres do campo ante as crueldades do coronelismo 

goiano, sistema sociopolítico e econômico que desumaniza os personagens até o último grau, que é a 

morte. 

A enxada narra a saga de sofrimento imposta a Piano, personagem que busca freneticamente 

o instrumento que irá “libertá-lo” e salvar sua vida, uma enxada. O conto A enxada põe a mostra o 

cenário de isolamento, violência37 e abuso de poder que caracteriza o cerrado goiano do século XIX e 

meados do XX em seu aspecto sociocultural. 

                                                           
37  Segundo o sociólogo Nildo Viana (1999), a violência é uma relação social de imposição, onde um indivíduo ou 
grupo impõe algo contra sua vontade ou natureza a outro indivíduo ou grupo. 
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O cerrado goiano e suas vivências são a fonte da imaginação criativa de Ramos e Élis, que por 

meio do realismo literário de seus textos expõe a relação de homens e mulheres pobres do campo 

goiano com a natureza do cerrado, que se caracteriza por 

 

[...] por vegetações rasteira, arbustiva e árvores formada, principalmente, por gramíneas 
coexistentes com árvores e arbustos esparsos, ou seja, englobando os aspectos florísticos e 
fisionômicos da vegetação, sobre um solo ácido e relevo suave ondulado, recortada por uma 
intensa malha hídrica, formando uma paisagem única e diferenciada de savana, portanto, um 
bioma único (FERREIRA, 2003, p. 11). 
 

Para além da riqueza de sua biodiversidade e de seus recursos hídricos, o cerrado tem 

grande importância social. Muitas populações sobrevivem de seus recursos naturais, incluindo etnias e 

comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhos, babaçueiros e vazanteiros. É uma demanda 

contemporânea a preservação da natureza e da cultura, não só do cerrado, mas também de outros 

biomas, no caso brasileiro, citamos a mata atlântica, o pantanal, a caatinga. 

Medeiros (2011, p. 13), destaca que o bioma cerrado 

 

[...] abriga 11.000 espécies vegetais das quais 4.400 são endêmicas, além de uma grande 
variedade de vertebrados terrestres e aquáticos e elevado número de invertebrados. [...] Os 
ambientes do cerrado variam significativamente no sentido horizontal, sendo que áreas 
campestres, florestais e brejosas podem existir em uma mesma região. 
 

O cerrado é o maior bioma do Brasil em extensão e estende-se por cerca de 2 (dois) milhões 

de Km2, ocupando, 22% do território nacional. Ocupa o Distrito Federal, São Paulo, Minas Gerais, 

Goiás, Tocantins, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Piauí. 

Segundo Campos o cerrado,  

 

[...] vem sofrendo a maior devastação entre os biomas brasileiros. Primeiramente, a 
pastagem varreu a sua paisagem e mais recentemente a soja e o plantio de cana-de-açúcar 
tem avançado como fronteira agrícola e energética formatando uma nova resultante da 
lógica da modernização da agricultura voltada para a produção de commodities. Os 
resultados desse tipo de ocupação são avassaladores em termos de degradação ambiental 
e, pelo potencial de espécies nativas do cerrado ainda inexploradas, no que se refere as 
plantas medicinais e também na produção de bioenergia (CAMPOS, 2012, p. 6). 

 

O cerrado visto a partir de um diálogo com a literatura permite perscrutar não só a natureza, a 

flora, a fauna, mas também o modo de vida, a cultura da gente que vive no cerrado goiano, e que 

presenciou as mudanças que esse bioma vem sofrendo, ao longo dos anos. 
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Em se tratando da história do cerrado goiano, o processo de degradação, que se inicia com a 

atividade pecuária, que foi a atividade econômica responsável pela inserção da economia goiana no 

cenário nacional no século XIX, logo após a crise da mineração no século XVIII. 

A agropecuária foi responsável pela abertura de novas frentes de expansão no território goiano, 

promovendo a ocupação geográfica. Campos (1985) ressalta que a pecuária se tornou a principal 

atividade econômica para Goiás após a crise da mineração, pelas condições de produção que exigiram 

pequeno capital e pouca mão-de-obra, sendo o território abundante em terras despovoadas. 

Ao longo dos séculos, a pecuária foi se configurando como a principal atividade econômica que 

impulsionou a ocupação do território goiano. A pecuária possibilita a entrada e conquista de novos 

espaços na expansão da fronteira. Esse tipo de ocupação é compreendido por Martins (1997) como 

sendo o “tempo da fronteira”. 

A expansão das fazendas de gado e roças pelo cerrado goiano, descrita acima, está exposta 

nos contos: Ninho de periquitos e A enxada de Hugo de Carvalho Ramos e Bernardo Élis, que 

descrevem o cotidiano, as sociabilidades, as vivências e os dramas das famílias de agricultores pobres 

nas paisagens do cerrado. 

O cerrado é descrito como as “Gerais”, segundo Silva, Bandeira e Tavares (2013), relacionando 

o cenário natural, muitas vezes hostil, a um lugar desabitado, de terras devolutas, esquecidas com o 

fim da mineração. “Gerais” também era a forma coloquial de se referir às paisagens típicas do cerrado 

e a condição humana do território, ao seu isolamento. 

As temporalidades do cerrado estão marcadas por dois grandes eventos climáticos, o período 

chuvoso e o seco. Em determinado momento, segundo Silva, Bandeira, Tavares (2013), ocorre o tempo 

em que as flores e as folhagens das árvores não aparecem e muitas vezes o fogo devasta campos e 

matas. É o tempo dos ipês desfolhados, colorindo a paisagem seca do cerrado com a exuberância de 

suas flores amarelas e roxas. 

Em outro tempo as folhagens se vestem de um verde intenso, lavadas pelas águas da 

invernada. Conforme Silva, Bandeira, Tavares (2013), esse processo de mudanças, não marca apenas 

as paisagens naturais. Elas demarcam culturas, gestos, ritmos cotidianos de sociabilidades, labores e 

devoções nas representações dos homens e mulheres do cerrado. 

E assim o ciclo de alterações, mudanças e transformações no cerrado goiano, caminham: ora 

no tempo da chuva, ora tempo da estiagem. As marcas dessa temporalidade são percebidas na 

vegetação, no solo, no ar, no firmamento, nas gentes (SILVA; BANDEIRA; TAVARES, 2013). 

Silva, Bandeira e Moura (2015) destacam que a literatura descreve o cerrado 
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“[...] como lócus da ação humana, compondo o espaço em que se desenrola o enredo e 
criando, por meio da linguagem descritiva, “paisagens verbais”. O cerrado é o centro do 
enredo de Hugo de Carvalho Ramos e Bernardo Élis (SILVA; BANDEIRA; MOURA p. 289). 

 

Na literatura de Ramos (1998) e Élis (2003) “[...] o cerrado supera o sentido geográfico do 

termo paisagem e se converte em [...] lugar ermo, isolado, atrasado, e [...] dominado por grupos sociais 

específicos” (SILVA; BANDEIRA; MOURA, 2015). Assim para além de um cenário natural, o cerrado é 

um elemento necessário à narrativa literária dos dois literatos. 

As imagens criadas pela criatividade do texto dos dois autores, reforça o isolamento, a 

hostilidade do sertão goiano, ao reportar realisticamente as dores e os sofrimentos da vida sertaneja. 

Os/As personagens de Ramos e Élis habitam lugares “distantes” e desumanizadores, de uma natureza 

ao mesmo tempo hostil e abundante. 

O cerrado de Ramos e Élis aviva os dramas humanos dos/as personagens que se “veem a 

mercê de uma natureza temperamental, totalitária, desolada, quando não indiferente ao viver humano” 

(SILVA; BANDEIRA; MOURA, 2015, p. 303). Os personagens dos dois contos que são objetos desse 

estudo, igualmente se movem em uma cena natural e social violenta e hostil. 

Para Silva, Bandeira e Tavares (2013) a narrativa de Élis (e Ramos) torna o enredo de seus 

textos universal, na medida em que descrevem a experiência humana, que acontece nos domínios do 

cerrado, mas que poderia ter como cenário qualquer outra paisagem.   

A tragédia humana contracena com a paisagem do cerrado, em todas as suas facetas. Santos 

(1998, p. 22), destaca que aos que estudam as paisagens naturais e culturais cabe o desafio de 

“[...]ultrapassar a paisagem como aspecto, para chegar ao seu significado”. 

Quando se busca as imbricações da literatura com a natureza, com o espaço sociocultural, não 

se pode perder de vista que a produção literária é um fenômeno social, que resulta de convicções, 

crenças, códigos e costumes sociais. “[…] A função da literatura é criar, partindo do material bruto da 

existência real, um mundo novo [...] mais durável e mais verdadeiro do que o mundo visto pelos olhos 

do vulgo” (TODOROV, 2009, p. 66). 

A literatura emerge de uma determinada realidade histórico-geográfica, isso não implica que 

deva ser o seu registro fiel, ou a sua fotografia. Ao contrário, a literatura tende frequentemente a 

insurgir-se contra este real, apresentando dele uma imagem em que a própria sociedade muitas vezes 

se recusa a reconhecer-se (VELLOSO, 1988). 

A literatura é por excelência uma linguagem, que mesmo ficção, não se descola da realidade, 

sendo sempre uma manifestação de determinada cultura, de determinado tempo, de determinadas 
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condições sócio-históricas. É nessa perspectiva que analisamos escrita de Hugo de Carvalho Ramos e 

Bernardo Élis. 

 

O CERRADO DE RAMOS E ÉLIS 

 

Enxergamos os contos: Ninho de Periquitos e A enxada, respectivamente de Hugo de Carvalho 

Ramos e Bernardo Élis, como lócus privilegiado para o estudo do cerrado goiano, em seus mais 

variados aspectos desde sua natureza, passando pela cultura e a sociedade. 

Iniciamos nossa análise pelo original texto de Hugo de Carvalho Ramos, no conto Ninho de 

periquitos, que põe a mostra um cerrado rústico, isolado, praticamente autossustentável. 

 

[...] Era pelo domingo, vésperas quase da colheita. O milharal estendia-se além, na baixada 
das velhas terras devolutas38, amarelecido já pela quebra, que realizara dias antes, e o 
veranico39 que andava duro na quinzena. Enquanto amolava o ferro, no propósito de ir picar 
uns galhos de coivara no fundo do plantio para o fogo da cozinha, o Janjão rondava em 
torno, rebolando na terra, olho aguçado para o trabalho paterno” (RAMOS, p. 47, 1998). 

 

“[...] Na baixada das velhas terras devolutas” é uma expressão que remete ao isolamento e a 

vastidão do território goiano no século XIX e início do XX. Nesse período ainda havia uma relação 

“simbiótica” do agricultor e sua família com a terra de cultivo e produção. Simbiótica no sentido de 

relação obrigatória de troca. Ou o/a agricultor/a tirava seu sustento da terra, ou passava fome. 

O conto segue descrevendo aspectos da vida no cerrado, no mundo rural goiano no século 

XIX. Era um quente tarde de domingo, em que Domingos, personagem central do conto, se alimentou 

de “farinha de mandioca” e “rapadura” e se entretinha tocando viola, sentado na “rede de embira”. 

Os elementos que compõem a cena inicial do conto remetem a elementos típicos do cerrado, 

naquele período. O alimento do agricultor é a farinha de mandioca, raiz originária do Brasil, muito 

comum na culinária goiana e parte essencial da dieta de vários povos indígenas brasileiros. E a 

rapadura feita da cana-de-açúcar outro alimento presente na dieta dos brasileiros desde a colônia. A 

rede em que repousa é de embira, uma fibra retirada das folhas da bananeira ou da palma. 

O conjunto do conto de Ramos deixa clara a dependência do agricultor Domingos e sua família 

em relação à natureza do cerrado.  “[…] Enquanto amolava o ferro, no propósito de ir picar uns galhos 

de coivara no fundo do plantio para o fogo da cozinha. […] andou lá pelos fundos da roça, a colher uns 

                                                           
38 Terras devolutas são terras públicas sem destinação pelo poder público e que em nenhum momento integraram o 
patrimônio de um particular, ainda que estejam irregularmente sob sua posse. O termo terra "devoluta" relaciona-se ao 
conceito de terra devolvida ou a ser devolvida ao Estado. Disponível em: www.oeco.org.br/dicionario-ambiental/27510-o-
que-sao-terras-devolutas. Acesso em: 12 abr. 2018. 
39 O termo veranico denomina um período de estiagem dentro de uma estação chuvosa. 
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pepinos temporões” (RAMOS, 1998, p 47). É na natureza do cerrado que Domingos encontra 

praticamente tudo o que ele e sua família precisam para viver. 

Ramos descreve uma queimada, uma das práticas responsáveis pela destruição de matas 

nativas do cerrado. A queimada era/é prática comum no preparo da terra para a plantação, é uma 

prática que tinha, e ainda têm, época certa, o tempo da seca. Domingos “[...] galgou a barroca fronteira 

e endireitou rumo a maria-preta, [...] toda tostada desde a época da queima pelas lufadas de fogo que 

subiam da malhada” (RAMOS, 1998, p. 48). 

A descrição de Ramos de uma queimada aguça a imaginação do/a leitor/a, com imagens de 

labaredas de fogo lambendo a árvore conhecida como “maria preta”, e deixando-a “tostada”, morta. As 

queimadas usadas pelos camponeses para “limpar” o solo do capim seco e das pragas, destruíam (e 

destroem) tudo pela frente, incluindo plantas e animais. 

Podemos dividir o conto Ninho de periquitos em duas partes. A primeira descreve aspectos da 

cultura, do modo de vida de famílias de agricultores que viviam isolados na vastidão do cerrado goiano. 

A segunda narra o trágico e inesperado encontro de Domingos com uma cobra venenosa escondida 

num cupinzeiro, que servia de ninho para filhotes de periquitos, aos quais o agricultor devia alimentar a 

pedido do filho pequeno, era domingo, dia de descanso mas “[…] não valia por tão pouco amuá-lo.” 

(RAMOS, 1998, p. 47). 

Assim, Domingos acaba por ir alimentar os periquitos. Mas uma cobra aparece de dentro do 

ninho de surpresa, e o fere com seu veneno mortal. O “[...] caboclo, voltando a si do estupor, num gesto 

instintivo, sacou da bainha o largo jacaré inseparável, amputando-lhe a cabeça dum golpe certeiro” 

(RAMOS, 1998, p. 48). O agricultor decepa a cabeça da cobra e depois a própria mão, para que o 

veneno não se espalhe pelo seu corpo. 

Na vastidão do cerrado não havia assistência médica, ou antídoto para o veneno de animais 

peçonhentos. O isolamento e a distância do poder público não deixavam outra saída ao camponês a 

não ser se automutilar para salvar a própria vida. 

Ramos e Élis descrevem um cerrado marcado por uma temporalidade espacial lenta, ainda 

distante do processo totalizante e anômalo de urbanização, distante do êxodo rural, da mecanização 

da agricultura, da monocultura de cana-de-açúcar, distante da grande lavoura voltada para a 

exportação, do agronegócio. 

O cerrado da imaginação criativa de Bernardo Élis, como Ramos, parte da realidade empírica 

do cerrado goiano. Élis descreve para além da paisagem física, uma paisagem cultural de domínio 

violento e coisificante do coronelismo sobre a vida dos pobres do campo goiano do final do século XIX 
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e meados do XX, e a partir desse contexto que Élis cria o conto A enxada, e dá vida a Piano agricultor 

paupérrimo, cujo universo é a paisagem do cerrado goiano. 

 

“[...] Piano se levantou e, sem esperar pelo café abalou-se. Um solão esparramado refletia-
se nas poças d’água das derradeiras chuvas quando ele chegou na chapada40, no alto para 
revirar a cabeceira do Cocal”. (ÉLIS, 2003, p. 84) 
 

No fragmento acima, Élis descreve através das ações de Piano, personagem central do conto, 

um cenário quase intocado pela ação humana. Élis cita uma cabeceira, para descrever a abundância 

de água no cerrado do início do século XX. Na sequência do fragmento acima, descreve a abundância 

da fauna e flora. “[...] As seriemas corriam por entre as gabirobas, muricizeiros e mangabeiras 

carregadas” (ÉLIS, 2003, p. 84). 

Piano é um agricultor negro, portador de bócio, é casado com uma deficiente física, e tem um 

filho com deficiência intelectual. Vive num universo tão “exasperadoramente” opressor que lhe tira toda 

a humanidade, e o “reduz” a uma condição “animal”, no sentido da “domesticação”, da “obediência 

cega”. Piano, é de tal forma desrespeitado, violentado, que acaba por se aproximar de um estado de 

anomia41. 

A truculência das forças policiais no encalço de Piano, a mando do coronel, parece agigantar-

se na narrativa de Élis, narrativa essa, que tem como pano de fundo a paisagem do cerrado goiano. 

 

“[...] No estirão, quase descambando para o Cocal, Piano ouviu tropel de cavalos. Olhou para 
trás e viu dois cavaleiros que lá vinham a toda. “Mas soldados por ali?” Piano distorceu para 
dentro da saroba42, mas nesse meio tempo ouviu um estampido e barulho de ramos 
estraçalhados por bala” (ÉLIS, 2003, p. 84). 

 

Teixeira (2014, p. 4) destaca que A enxada é um longo conto de Élis, que narra “[...] a trágica 

história de Piano, trabalhador rural negro, pobre, portador de bócio, casado com uma deficiente física, 

pai de um deficiente mental, em busca de uma enxada”. “[...] É um exemplar de história regionalista de 

autoritarismo violento, ocorrida, como tantas outras, no interior de Goiás” (GONÇALVES, 2006, p. 128). 

A pujança desse texto de Élis, toca “na ferida aberta” da concentração da terra, da riqueza, e 

do poder no Brasil, e em Goiás. O quadro de injustiça social que tem o cerrado goiano como cenário, é 

trazido à tona de modo “chocante” pela sutileza e veemência aterradora da linguagem bernardiana, que 

                                                           
40 Chapada é um terreno com extensa superfície plana, com vegetação rasteira, situada em regiões de serras com altitude 
geralmente superior a 600 metros. Disponível em: www.significados.com.br/chapada. Acesso em: 15 abr. 2018. 
41 A anomia se instala quando o sujeito perde não apenas os laços que o satisfazem emocionalmente, mas perde também 
sua orientação e em casos extremos a sua identidade, e o senso de realidade, torna-se anômico, no sentido de tornar-se 
sem mundo (BERGER,1985). 
42 O significado popular de saroba é mata densa, capoeira. 
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leva a degradação humana em níveis inimagináveis, e, traz a tragédia no seu significado primástico de 

horror e dor sem explicação (MARCHEZAN, 2005). 

 Hohlfeldt (1990, p. 25), destaca que Élis 

 

[...] se aprofunda na crítica social, nas condições de violência, na exploração latifundiária [...] 
num espaço tipo fim-de-mundo, esquecidas, marginalizadas, as criaturas de Bernardo Élis 
lutam e reivindicam por sua condição humana, ainda que restritas num círculo fechado de 
regras próprias, ética e moralmente diferenciadas do universo urbano e tecnológico. 

 

A submissão coisificante de Piano se concretiza na opressão, “na supressão”, “inclusive de sua 

fala”, evidenciada no “cala boca” do Capitão Elpídio, grande fazendeiro, em cujas terras Piano morava, 

e que exigia que ele plantasse uma roça de arroz, mesmo sem ter se quer uma enxada para fazer a 

plantação: [...] - Mesmo naquele transe os lábios de Piano murmuraram... - Cala boca, sô! Aqui quem 

fala é só eu. - Elpídio reafirmou (ÉLIS, 2003, p. 86). 

O cerrado goiano e o cenário da história de Piano, que retrata “[…] em vivas cores” a 

arbitrariedade das violências físicas e psíquicas sofridas por tantos Pianos do campo goiano. As 

“nefastas” relações humanas naturalizadas pelo sistema coronelista e reproduzidas pela linguagem 

criativa de Élis, levam Piano ao limite da “coisificação” e “despersonalização” a que um ser humano 

pode ser reduzido (SANTOS, 2011, p. 96). 

Para além de linguagem ficcional, A enxada é um documento histórico. Campos e Silva (2013) 

o citam como uma rica fonte documental para o estudo do processo histórico de configuração do 

território goiano com toda sua carga de violência. Os autores apontam para a “[...] desumanização no 

cenário de isolamento e distanciamento que caracterizam o território” (CAMPOS; SILVA, 2013, p. 52).   

Chama atenção, a força da inventividade fonética da linguagem bernardiana na descrição da 

degradação da “casa”, do “rancho” que é o próprio “corpo” de Piano dilacerando-se, “decompondo-se”, 

“afogando-se”, ante a esmagadora realidade opressora do coronelismo. 

  

[...] Num xixixi chiava a chuva fina na saroba que afogava o rancho. Insetos e vermes roíam 
e guinchavam pela palha do teto apodrecida pela chuva. Nos buracos do chão encharcado, 
escorregadio e podre, outros bichos também roíam, raspavam e zuniam. (ÉLIS, 2003, p. 89). 

 

Na história de Piano, se pode constatar o quão longe pode chegar o aviltamento de um ser 

humano, inserido num sistema sócio-politico-cultural que chancela a quem tem poder o direito de tratar 

o outro como “coisa”, como um ser inferior, que só existe para servir, e fazer a vontade de quem detém 

o poder. 
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Na perspectiva de Martins (1997) o conto A enxada, traz a dimensão social da crueldade 

institucionalizada do coronelismo em Goiás, traz a dimensão da “recusa trágica da alteridade”, que 

resulta na degradação extrema do humano, exemplificada na violência arbitrária das forças policias, 

sob o comando do Coronel Elpídio, contra Piano: 

 

[...] No estirão, quase descambando para o Cocal, Piano ouviu tropel de cavalos. Olhou para 
trás e viu dois cavaleiros. “Mas soldados por ali?” [...] Quando viu, foi as patas imensas dos 
cavalos pisando o barro juntinho com sua cara e já Piano sentia os safanões, socos, 
pescoções. [...] Tudo tão no sufragante! (ÉLIS, 2003, p. 84). 

 

A insensibilidade das relações do mundo rural goiano é transportada para o mundo ficcional, 

pela sensibilidade e “brutalidade” da linguagem de Élis, que provoca uma sensação de impotência 

no(a) leitor(a). Piano não tem saída. Depois de inúmeras e infrutíferas tentativas de conseguir uma 

enxada, depois de ter apanhado dos soldados, ele encontra-se com fome, todo dolorido. 

No caminho de volta para o rancho, se lembra que não conseguiu a enxada e essa lembrança 

“[...] aumentou-lhe o mal-estar, trazendo a sensação de que o amarravam, o sojigavam, tapavam-lhe a 

suspiração, o estavam sufocando” (ÉLIS, 2003, p. 87). Essa é uma metáfora da sensação de 

“opressão”, de “não ter saída” do(a) do camponês e da camponesa pobre, ante o domínio arbitrário e 

violento do sistema coronelista em Goiás. 

A linguagem, o tom e as cores da história de Piano trazem a marca, da desesperança e da 

resignação “angustiante”, de um agricultor pobre ante a busca insólita por uma enxada, da qual 

depende sua vida. Busca, essa, de final trágico, mais “esperado”, “comum” nos “ermos” goianos, onde 

vigorava o modus operandi coronelista. 

O contexto de violência (seja ela física, ou psíquica), o assédio, a intimidação que paira sobre o 

universo de Piano, advêm de um contexto agropastoril latifundiário, marcado por relações hierárquicas 

oriundas de uma realidade sócio-política-cultural engendrada pelo exercício do poder pelos 

mandatários políticos locais, os coronéis. 

Élis não imagina, não inventa o sistema coronelista, mas, ao contrário, apenas se inspira neste 

para narrar as “desventuras” trágicas de Piano em sua busca por uma simples enxada para plantar 

uma roça. 

O universo de Piano “[...] é povoado pela sujeira, pelo macabro, pelo escatológico, pela 

indigência, pela exaustão, pelo desespero, pela loucura, pela morte” (SANTOS, 2011, p. 96). Além da 

fome, da morte, a violência seja física, ou simbólica, paira “como uma nuvem negra” sobre o universo 

de Piano. 
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Piano sofre de maneira contundente, na própria “carne”, as arbitrariedades imposta pelo 

coronelismo goiano. Sofre também com a “violência” da fome, da extrema pobreza, uma pobreza 

tamanha, que em tempos de fetiche da mercadoria e consumismo exacerbado, beira o “inverossímil”. 

Difícil acreditar no estado de “desumanização”, de desespero, a que um homem, um agricultor pobre, 

pode ser levado por conta de uma enxada. 

A força do texto bernardiano expõe a virulência do sistema coronelista na vida de homens e 

mulheres, na vida de agricultores e agricultoras extremamente pobres que habitavam os ermos 

cerrados goianos. 

Elis consegue através da criatividade inventiva de sua linguagem criar um universo caótico em 

que a utilização do poder, da dominação, através da violência fútil, perversa que humilha, que degrada 

o “outro” até os confins do humano (MARTINS, 1997), está naturalizada no “esquema de pensamento e 

sentimento” de seus personagens, que “[...] parecem estagnados numa eterna situação de 

dependência e marginalização social” (GNACCARINI, 1971, p. 26). 

Ao dar vida a Piano, Élis alerta para o aspecto “terrível” de tragédias “que foram socialmente 

construídas”. Através da linguagem literária, cria um mundo rural, em que a desumanização a 

coisificação do “outro” não tem limites. Um mundo visceralmente atado a uma “recusa trágica da 

alteridade” (MARTINS, 1997). 

Piano dá visibilidade aos agricultores paupérrimos do campo goiano, que nascem com o 

destino traçado pela dinâmica coronelista, nesse contexto, não há como escapar da dor e da morte. O 

cenário de uma natureza abundante, rica em vida, em biodiversidade da flora e fauna que caracterizava 

o mundo rural, o cerrado goiano entre os séculos XIX e XX, era ofuscado pela violência, pela opressão 

e morte impostas pelo modus operandi do sistema coronelista descrito com contundência no texto de 

Bernardo Élis. 

Diferente do cerrado coronelista, opressivo e violento de Élis, o cerrado de Hugo de Carvalho 

Ramos é de uma natureza provedora de tudo que é necessário à vida, mas também perigosa, hostil, a 

cobra venenosa poderia ter matado Domingos, se o agricultor não agisse rápido. A vida humana no 

isolado cenário do cerrado de Ramos é frágil, pode se esvair em questão de minutos. 

O cerrado goiano da contemporaneidade, não é mais isolado, é urbano, animais peçonhentos 

já não são uma ameaça sombria a vida, hoje há antídotos e embora precários, hoje há acesso a 

serviços de saúde. Entretanto, o cerrado de hoje continua ofuscado e remetido a segundo plano, pela 

dinâmica e pelos interesses do capital, é esse cerrado que analisamos no próximo tópico. 
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O CERRADO HOJE 

 

Há pouco tempo o cerrado não era patrimônio natural, era um mero tampão de proteção da 

floresta amazônica e a degradação do cerrado e algo aceito. Segundo Chaveiro e Castilho (2007) o 

cerrado foi marginalizado pelas políticas públicas, até meados do século XX, tido como um 

ecossistema de solo pobre e infértil, objeto de um preconceito estético devido à “feia” tortuosidade de 

suas espécies vegetais, posicionado no sertão central do país, o cerrado, ou os cerrados, encontram-

se, atualmente, pedindo socorro. 

Chaveiro e Castilho (2007), destacam a fala do professor Horieste Gomes, um dos maiores 

pesquisadores do bioma cerrado, que defende que “o cerrado tem sido vítima do modelo econômico 

que impôs aqui uma espécie de homicídio a terra e a sua rica diversidade”. 

Sobre a valorização econômica do cerrado, Moraes (2004) e Rigonato (2004), destacam a 

mudança na visão sobre o cerrado, que antes era relegado, menosprezado, em curtíssimo tempo, se 

tornou objeto das presas vampíricas da economia global. O cerrado foi definitivamente inserido na 

economia global assanhando a cobiça do “capital”, e hoje mobiliza o desejo dos capitalistas de usurpar 

o que ainda resta, especialmente das classes de sua vegetação. (CHAVEIRO; CASTILHO, 2007). 

Conforme Chaveiro e Castilho (2007), o forte efeito do desmatamento, as mudanças das 

vazões de bacias hidrográficas, a extinção de espécies de sua fauna e flora, a alteração de corredores 

ecológicos, a diminuição da população de peixes, a alteração do clima, etc., trouxe, junto, uma 

mudança na cultura das populações tradicionais do cerrado, como declara Mendonça (2004). 

Novos hábitos culinários, assim como novos símbolos culturais como os da mídia e a inclusão 

de outras modalidades de trabalho, atestam mudanças na cultura dos povos do cerrado. Ao cabo 

dessas mudanças, preservar o cerrado e resgatar a sua riqueza de vida, coloca também a memória, a 

culinária, os costumes, as tradições, as festas e os valores como um patrimônio sociocultural a ser 

preservado (CHAVEIRO; CASTILHO, 2007). 

Assim, o cerrado passa a ser um patrimônio integrado de vida em que participam as classes de 

vegetação, as bacias hidrográficas, o relevo, o solo, o seu espaço, a sua cultura, os seus símbolos, a 

sua gente, a sua arte, enfim os diferentes modos de vida que o constituem. “[...] O cerrado é um 

arquivo vivo e dinâmico de cores, sabores, sons, espessuras, cantos e relevos” (CHAVEIRO; 

CASTILHO, 2007, p. 2). 

Para Chaveiro e Castilho (2007), o cerrado precisa de um movimento de defesa nacional, o 

cerrado é um patrimônio da nação brasileira. Necessita da ação com vistas ao cuidado, a preservação 
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por parte de educadores, pesquisadores e de instituições políticas e sociais. Requer que esses 

diferentes sujeitos sociais o compreendam sob diferentes enfoques, na sua multiplicidade. 

Viveram no Cerrado desde povos pré-históricos até a sociedade atual. E nunca se viu ao longo 

do tempo, uma destruição tão intensa quanto nas últimas décadas do século XXI (CHAVEIRO; 

CASTILHO, 2007). Uma consciência social do cerrado, exige, além do reconhecimento de sua 

importância enquanto ambiente natural, o reconhecimento de sua importância para a continuidade da 

vida. 

Chaveiro e Castilho (2007), defendem o desenvolvimento de uma sensibilidade estética como 

fez a literatura de Hugo Carvalho Ramos, Bernardo Elis e Carmo Bernardes, alertam a necessidade de 

adentrar grotões, de observar a vida, de embrenhar nas veredas úmidas, de averiguar os saberes das 

gentes do cerrado, suas trajetórias, sua criatividade, suas crenças, seu modo de relacionar com o outro 

e consigo. 

Esse exercício de olhar para a paisagem ecológica e humana do cerrado goiano tendo como 

ponto de partida a literatura de Hugo de Carvalho Ramos e Bernardo Élis, além de um estudo científico, 

se constitui também na valorização do cerrado, do “chão” em que pisam os(as) goianos(as) das 

cidades e do campo. 

Esse bioma ancestral, do qual aflora uma profusão de vida, precisa de olhares atentos, e de 

múltiplos mecanismos de defesa, desde a formulação de políticas públicas, até novos estudos e 

pesquisas. 

No entanto, sabemos que políticas públicas, estudos e pesquisas não são suficientes para 

impedir o processo de destruição do cerrado, e menos ainda a destruição ambiental que assola o 

planeta. É necessário, contextualizar a produção de políticas públicas e pesquisas, no sentido de 

pensar de forma mais ampla a totalidade dos processos sociais e da relação entre seres humanos e 

natureza. 

A solução dos problemas ambientais, incluindo a preservação dos biomas brasileiros, entre 

eles o cerrado, remente para uma transformação mais profunda no conjunto das relações sociais, o 

que gera a necessidade de uma dupla iniciativa, que são medidas mais imediatas de ampliação do 

saber sobre a relação sociedade, cultura e natureza e medidas mais profundas, que remetem para a 

transformação social. 

O desafio que se coloca na relação ser humano e meio ambiente, é conseguir lançar o olhar 

para o macro e para o micro, percebendo o valor de toda e qualquer vida que habita o planeta, e 

também de toda vida que habita o cerrado no Brasil e em Goiás, e que desde a mais ínfima vida das 

gramíneas, dos insetos, até a vida humana, precisa de cuidado, para não perecer. 
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APRESENTAÇÃO  

 

O capítulo busca problematizar a utilização de fotos amadoras tiradas por policiais militares do 

Estado de Goiás, que expõem fatos das ocorrências policiais durante o exercício da função 

operacional, como publicações oficiais para o site institucional da corporação, e replicadas, conforme a 

origem, pelo site G1Goiás. A introdução contextualiza o objeto de pesquisa, mostrando as mudanças 

no fazer fotográfico do fotojornalismo, já a parte seguinte categoriza as características do fotojornalismo 

e ao passo com que a teoria é apresentada, aspectos de análises também são, definindo a técnica 

fotográfica, a semiótica comunicacional e a ética profissional das fotografias amadoras como cerne da 

pesquisa. Os tratamentos posteriores que as duas instituições analisadas fazem com a foto dão 

respaldo para considerar que as fotografias amadoras têm um caráter institucionalizado e são usadas 

com um teor mais jornalístico pelo portal G1 Goiás do que pelo portal Polícia Militar de Goiás (PMGO). 

 

INTRODUÇÃO 

 

Por muitas décadas o registro de imagens fotográficas, em especial as que retratavam um fato 

ou acontecimento, era restrita a poucas pessoas. Atualmente, além dos fotógrafos que trabalham para 

algum veículo de comunicação jornalístico, há também vários amadores que utilizam seus aparelhos 

celulares com tecnologia fotográfica ou câmeras não profissionais para registrar fatos. As fotografias 

destes dispositivos passaram também a ilustrar e pautar notícias do jornalismo, principalmente na 

internet. 

Um reflexo para essa prática amadora se deve também ao fato da profissão do fotógrafo ainda 

não ser regulamentada no Brasil. Há um Projeto de Lei, n° 5187 apresentado a câmara dos deputados 

                                                           
43Mestrando em Mídia e Cultura pelo Programa de Pós-graduação em Comunicação (PPGCOM) da Faculdade de 
Informação e Comunicação (FIC) da Universidade Federal de Goiás (UFG)  
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no ano 2009, que dispõe sobre a profissão de fotógrafo.44 Em complementação, no mesmo ano, o 

Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu a não obrigatoriedade do diploma de nível superior ao 

exercício do jornalismo, o que pode refletir no futuro da carreira de fotojornalistas. 

Neste universo de não exigência de graduação para a realização do fotojornalismo aliado ao 

universo do incentivo dos meios de comunicação em solicitar a interatividade e participação da 

audiência produzir conteúdo, fotógrafos amadores passaram a fotografar flagrantes policiais, por 

exemplo. Este conteúdo é “gerado por cidadãos em um mundo globalmente conectado pode ter um 

papel central para complementar o conteúdo jornalístico e midiático produzido profissionalmente” 

(PAVLIK, 2014, p. 159). 

Assim como o fenômeno fotojornalístico passou para o meio digital e ampliou seus 

colaboradores, os jornais também passaram a ter suas versões na internet ganhando mais 

interatividade. Com a facilidade de gerar e publicar conteúdo na internet, muitos órgãos públicos 

fizeram de suas páginas oficiais da rede mundial de computadores uma maneira de gerar conteúdo 

institucional com um formato jornalístico. 

Com estas reflexões, percebeu-se o uso da fotografia amadora por servidores da Polícia Militar 

do Estado de Goiás (PMGO) no exercício de suas funções operacionais finalísticas, como ilustração de 

matérias jornalísticas do sítio oficial dessa instituição e sendo também utilizadas em outros sites 

jornalísticos locais. Além da prática de fotografar os flagrantes delito ser parte da cultura organizacional 

da PMGO, há uma manual desenvolvido pela assessoria de comunicação da instituição no ano de 

2017 que delimita alguns padrões.   

Este capítulo levantará discussão bibliográfica sobre fotojornalismo e pontos específicos dessa 

prática, analisando especificamente categorias técnicas, semióticas e éticas das fotografias amadoras 

e o posterior tratamento técnico-profissional-jornalístico delas, tanto da PMGO, quanto do site de 

notícias G1 Goiás, escolhido neste trabalho para representar os websites locais. 

Fotos de uma ocorrência envolvendo flagrante delito em março de 2017, cuja produção 

fotográfica foi realizada por algum policial militar de serviço operacional, serão analisadas segundo os 

critérios do parágrafo anterior. Posterior a esta etapa, elas serão novamente exploradas pós-tratamento 

dos dois portais da web em suas respectivas publicações oficiais. 

Com esta análise metodológica espera-se saber até que ponto a fotografia amadora realizada 

por policiais militares têm valor jornalístico. Deste modo, o objetivo empírico é discutir o que define a 

fotografia como sendo do gênero jornalístico, e as relações que as fotos amadoras da PMGO têm com 
                                                           
44BRASIL. Projeto de Lei nº 5187, de 7 de maio de 2009.Dispõe sobre a profissão de fotógrafo e dá outras providências. 
Brasília: Câmara dos Deputados, 2009. Disponível em: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=433437. Acesso em: 20 nov. 2016. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=433437
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este conceito em seu site oficial, assim como em um sítio de notícias que também utiliza a fotografia 

amadora. 

Partiu-se da hipótese de que a foto não profissional realizada pelo policial no exercício da 

atividade policial não tem valor jornalístico e sim um valor institucional, que é reforçado após o 

tratamento para publicação do site PMGO. Presume-se também que o website G1 Goiás trata a 

imagem com o intuito de deixá-la menos institucionalizada e mais jornalística. 

 

NOVAS TECNOLOGIAS E A TÉCNICA DE FOTOJORNALISMO 

 

Inicialmente, antes de conhecer as revisões bibliográficas sobre as técnicas de fotojornalismo 

cabe a este estudo discorrer sobre fotografia amadora. Almeida (2006), em sua dissertação de 

mestrado, expõe o amador como sendo um indivíduo que busca conhecimento e realiza uma atividade 

sem necessariamente a exercer como profissão. 

Na fotografia, com a popularização de câmeras fotográficas, houve também o aumento do 

interesse por parte da população, muitos de maneira não profissional. Tendo como exemplo, uma 

marca famosa de maquinário fotográfico, especificamente em 

 

[...]1888 saiu a primeira câmera kodak 100 vistas com rolo de papel. A máquina vendia-se 
carregada e, uma vez impressionadas as cem vistas, o fotógrafo mandava a câmara para a 
fábrica, onde se processava o rolo e se devolvia ao cliente a câmera novamente carregada, 
acompanhada do negativo revelado e das cópias positivas (SOUGEZ, 2001, p. 147). 

 

Com o passar do tempo as máquinas fotográficas amadoras ficaram menores, mais leves, mais 

automatizadas, com mais recursos e passaram da categoria analógica para a digital. Atualmente, as 

câmeras fotográficas migraram para aparelhos celulares, convergência tecnológica do telefone, da 

máquina fotográfica, do computador e da internet em um só aparelho. Essa convergência “representa 

uma transformação cultural, à medida que os consumidores são incentivados a procurar novas 

informações e fazer conexões em meio a conteúdos midiáticos dispersos” (JENKINS, 2006, p. 26). 

A partir do momento em que o fotógrafo amador pôde divulgar suas imagens com mais rapidez 

ele intensificou o processo pós-fotográfico, que, consoante Santaella (2005) é um paradigma referente 

às imagens sintéticas e infográficas (virtuais), pré-modelizadas e matematicamente elaboradas através 

do computador. Percebe-se a importância da fotografia nessa interpretação à medida que ela é o 

parâmetro para a existência de um pré-fotográfico e um pós-fotográfico. 

Por mais que a tecnologia de câmeras amadoras mais modernas, inclusive às embutidas em 

aparelhos celulares, possam fazer com que as fotos se aproximem de uma estética profissional, há 
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diferenciações perceptíveis. Gerard Goggin (2006, p. 153) discorre que a fotografia produzida por 

aparelhos celulares ainda será reconhecida como um importante lugar no cenário da fotografia digital e 

cultura visual. No entanto, ele reputa que suas dinâmicas estéticas e culturais ainda são precárias. 

Vale salientar que há um ponto convergente da fotografia amadora e da fotografia profissional 

jornalística que é 

 

uma extensão da nossa capacidade de olhar e constitui uma técnica de representação da 
realidade que, pelo seu rigor e particularismo, se expressa através de uma linguagem própria 
e inconfundível. Sendo a participação do autor (fotógrafo) balizada por uma técnica 
completamente vinculada às especialidades de uma determinada realidade, a foto resultante 
pode traduzir com bastante rigor a evidência dessa realidade (GURAN, 1999, p. 15). 

 

Ao fazer essa comparação, nota-se que na fotografia há a concepção de realidade de quem 

realiza o retrato, sendo um canal entre o acontecimento e o receptor da imagem, “a fotografia 

jornalística fixa um acontecimento e as suas impressões. O fotografo é relator desse acontecimento: o 

intermediário visual entre a notícia e o público” (LIMA, 1989, p.5). 

O fotojornalismo, segundo Sousa (2004)não é um gênero tão fácil de delimitar, pois há muitos 

agentes realizando esse tipo de trabalho e desta maneira começam a ocorrer divergências nas 

técnicas, expressões e pontos de vista. 

No entanto, ele esclarece definições de fotojornalismo que a conceituam em: restrita, em que 

este é definido como uma atividade de “informar, contextualizar, oferecer conhecimento, formar, 

esclarecer ou marcar pontos de vista (‘opinar’) através da fotografia” (SOUSA, 2004, p.12); e ampla, em 

que a revela como “atividade de realização de fotografias informativas, interpretativas, documentais ou 

‘ilustrativas’ para a imprensa ou outros projetos editoriais” (Ibidem, p.12). 

Na introdução do artigo é citado o valor do fotojornalismo e Benazi (2010, p. 3) organizou um 

tríade (técnico, informativo e estético), após levantamento bibliográfico e releituras para definir os tipos 

de valores integrantes na composição da imagem jornalística. 

Valores técnicos “se não o mais óbvio dos valores da fotografia, é sem dúvida o primeiro passo 

para obtenção de boas imagens” (BENAZI, 2010, p. 4). "Se dominando os componentes da linguagem 

fotográfica, tais como plano, composição, ângulos, cortes, contrastes e outros, torna-se mais fácil 

escrever em foto” (BONI, 2000, p.180). Optou-se neste trabalho escolher esta análise técnica para 

nortear o método da pesquisa, principalmente o impacto da fotografia amadora no fotojornalismo. 
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Quadro 1 - Resumo dos critérios de composição, plano, ângulos e profundidade de campo 

Composição Plano Ângulos Profundidade de campo 

Centralizar Geral Plongèe Focado 

Descentralizar Americano Nível do olhar Desfocado 

Pontos Áureos 

Médio 

Contra-plongèe Nitidez Primeiro 

Close Up 

Fonte: Adaptado de Mandaji (2013)45 

 

O segundo valor, o informativo, é colocado como a prioridade do fotojornalismo e aspectos 

como instantaneidade, noticiabilidade, factualidade e ineditismo, são expostos (Benazi, 2010, p.8). Por 

último, sobre a parte estética é explanada que “é um conceito que merece maior aprofundamento pois 

trabalha com vertentes não apenas artísticas, mas também entra na intencionalidade no impacto visual 

da imagem gerado pela intencionalidade do fotojornalista” (Ibidem, p. 9). 

Com estas definições de fotojornalismo, entendeu-se que ela é a representação de uma notícia 

intermediada por um agente que informa, mas que pode representar algum ponto de vista e que deve 

perceber os valores técnicos, informativos e estéticos que compõem uma imagem desse gênero. Estes 

dois últimos valores, a informação e a plasticidade, serão aprofundados no próximo tópico através da 

análise semiótica e das leis de Gestalt. 

 

A FOTOGRAFIA SEGUNDO A SEMIÓTICA E A GESTALT 

 

Referências para a segunda análise de fotografias amadoras veiculadas em sites de notícias 

serão levantadas a base da semiótica peirciana, O termo semiótica peirciana se refere aos estudos de 

Charles Sanders Peirce e a linha de pensamento desenvolvida por ele, pois há uma dinâmica na 

atualização da recepção da informação, já que a fotografia de uma notícia busca essa atualização. 

 

A semiótica estuda especialmente a dinâmica existente entre emissor e receptor e os 
percursos interpretativos que o receptor tem que atualizar. Nesse sentido, a comunicação 
deixa de ser transferência de informação para passar a ser entendida como transferência de 
um sistema para outro (TEMER;NERY,2009,p. 137) 

 

                                                           
45MANDAJI, Carolina. Elementos audiovisuais. Curitiba: UTFPR, [201-]. 28 lâminas de slides. Disponível em: 
http://paginapessoal.utfpr.edu.br/cfernandes/literatura-historia-e-cinema-
nacional/LING_VIS_Aula4.pdf/at_download/file.Acesso em 17 fev. 2017. 
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Nesta segunda etapa da análise das imagens será necessário entender a fenomenologia 

presente no estudo semiótico, em que apresenta a primeiridade, secundidade e terceridade são 

apresentados como três etapas na percepção de um signo. 

 

Parece, portanto, que as verdadeiras categorias são: primeira, sentimento, a consciência que 
pode ser compreendida como um instante do tempo, consciência passiva da qualidade, sem 
reconhecimento ou análise; segunda, consciência de uma interrupção no campo da 
consciência, sentido de resistência, de um fato externo ou outra coisa; terceira, consciência 
sintética, reunindo tempo, sentido, aprendizado, pensamento(PEIRCE, 2005, p. 14). 

 

Consoante Santaella e Nöth (1998, p.110): “Peirce destacou diversos aspectos da qualidade 

sígnica da fotografia”, uma relação de secundidade com o signo, “por um lado, como um ícone; por 

outro como índice”; o segundo aspecto da imagem, primeiricidade, fotográfica que “Peirce a interpreta 

semioticamente é a possibilidade de sua reprodução técnica” (Ibidem, p.110) e; por último, 

terceiricidade, “isto é, à questão se um signo pode atuar somente como uma palavra, […], Peirce 

argumenta que a imagem fotográfica é como um predicado que faz uma afirmação sobre o objeto 

representado, o qual atua, por conseguinte, quase como seu argumento”. (Ibidem, p.110) 

Através da semiótica, pode-se compreender como esse tipo de imagem fotográfica está 

inserido em um contexto científico e a análise buscará esta tercericidade da imagem fotográfica, por 

meio da análise da informação presente na fotografia, buscando compreender o argumento fotográfico 

de cada foto. 

O autor João Gomes Filho (2008) partindo para uma análise imagética complementar à 

semiótica, realizou um trabalho de analisar, interpretar e sintetizar a organização visual da forma 

através da leitura visual do objeto pelas leis da Gestalt e categorias conceituais. Vale ressaltar que para 

o autor o termo objeto se refere a qualquer manifestação visual, ou seja, aplicável para este trabalho 

que se atentará para a análise de fotografias. 

Abaixo segue quadro 02 com as características elencadas por Gomes Filho (2008) na análise 

das imagens. O quadro foi realizado pelo autor do capítulo e serve de método base das análises 

fotográficas semióticas: 
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Quadro 02 - Resumo das Leis da Gestalt e categorias conceituais da imagem 

Leis da Gestalt Categorias Conceituais 

Unidade Harmonia (Ordem e Regularidade) 

Segregação Desarmonia (Desordem e Irregularidade) 

Unificação Equilíbrio (Peso & direção, simetria) 

Fechamento Desequilíbrio (assimetria) 

Continuidade 

Contraste (luz & tom, cor, vertical & horizonta, movimento, 

dinamismo, ritmo, passividade, proporção, proporção & 

escala e agudeza) 

Proximidade 

Semelhança 

Pregnância da Forma (Ponto, Linha, Plano, Volume, 

Configuração real, e Configuração Esquemática) 

Fonte: Gomes Filho (2008, p. 24-74).46 

Em cada imagem, após verificar qual item ou itens do quadro 02 caberiam análise, será dado 

uma pregnância da forma das leis de Gestalt, pois quanto mais alta ela é, “(...) um objeto tende 

espontaneamente para estruturas mais simples, mais equilibrada, mais homogênea e mais regular” 

(GOMES FILHO, 2008, p.36). Por conseguinte, este será o desfecho dessa análise em cada imagem. 

 

ÉTICA DA COMUNICAÇÃO NO FOTOJORNALISMO 

 

A terceira análise do trabalho se caracteriza por critérios éticos do fotojornalismo, passando 

pelo tratamento e manipulação da imagem, pelo crédito da fotografia/direitos autorais e pela exposição 

da figura do suspeito/autoridade pública e materiais apreendidos em ocorrências de flagrante delito. 

Nesta etapa, através dos três critérios éticos listados, pode-se apontar em qual fator a fotografia desse 

gênero está infringindo, de alguma forma, este critério. 

Em harmonia com o Código de Ética do Jornalista, faz-se a seleção de alguns artigos e incisos 

sobre o direito à informação, da conduta profissional do jornalista e da responsabilidade profissional do 

jornalista: 

 

                                                           
46Quadro elaborado pelo autor do capítulo segundo os critérios da Obra Gestalt do Objeto: sistema de leitura visual, do 
autor João Gomes Filho, 2008.    
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Art. 3º – A informação divulgada pelos meios de comunicação pública se pautará pela real 
ocorrência dos fatos e terá por finalidade o interesse social e coletivo […] Art. 8° - Sempre 
que considerar correto e necessário, o jornalista resguardará a origem e identidade de suas 
fontes de informação. Art. - 9º É dever do jornalista: a) divulgar todos os fatos que sejam de 
interesse público […] Art.10 – O jornalista não pode: e) exercer cobertura jornalística, pelo 
órgão em que trabalha, em instituições públicas e privadas onde seja funcionário, assessor 
ou empregado. […] Art. 13- O jornalista deve evitar a divulgação de fatos: a) com interesse 
de favorecimento pessoal ou vantagens econômicas; b) de caráter mórbido e contrários aos 
valores humanos (FEDERAÇÃO NACIONAL DOS JORNALISTAS, 2007, p. 1-4). 

 

Por se tratarem de imagens fotográficas realizadas pelos próprios policiais militares em 

exercício de suas funções finalísticas e não como profissionais de jornalismo, fica a reflexão da visão 

do Estado na confecção das imagens, pois 

 

os governos, sejam eles da esfera federal, estadual ou municipal, têm por norma tentar 
impor-se à opinião pública, mostrando que agiram acertadamente. Esse desiderato pode ser 
conseguido de várias formas: a) negando informações oficiais aos meios de comunicação de 
massa; b) fornecendo exclusivamente comunicados esclarecedores; c) divulgando matérias 
pagas de auto-elogio. Os atos do poder público se submetem à apreciação de todos, de uma 
forma ou de outra, e é por intermédio de jornais, revistas, rádio, televisão, cinema e livros 
que a população fica sabendo o que aconteceu ou está ainda por ocorrer. (ERBOLATO, 
1982, p. 57) 

 

Com o crescente número de policiais militares realizando fotografias amadoras auxiliando na 

construção de conteúdo imagético no fotojornalismo e com a facilidade no tratamento técnico-

profissional de imagens por parte da assessoria de comunicação da PMGO e agências de notícias 

digitais, exemplo G1 Goiás, as 

 

edições, cortes e manipulações – inclusive montagens (estas mais raras) - sempre 
ocorreram nos meios jornalísticos, mas nunca com tanta frequência como agora. Esses fatos 
devem servir de alerta para que o respeito aos leitores e aos fotografados seja preservado, 
pois, com o avanço tecnológico, essa prática torna-se mais fácil e comum, podendo interferir 
na credibilidade das imagens, destruindo a memória fotográfica do século XXI. (OLIVEIRA, 
2010, p.3) 

 

A manipulação imagética, realizada em excesso, pode gerar então uma perda de credibilidade 

para o fotojornalismo. E neste sentido, entra o critério ético da comunicação neste segmento, pois um 

apontamento de Baynes (1971) já mostrava que as fotografias deixaram de ser segundo plano nas 

ilustrações de textos jornalísticos e passaram a gerar conteúdo assim como a escrita em tabloides do 

começo do século XX. Assim, a manipulação da imagem no jornalismo pode representar uma 

manipulação em informação e consequentemente na responsabilidade ética da sua utilização. 

O segundo aspecto ético proposto no trabalho é em relação ao direito pelo crédito da fotografia 

e dos direitos autorais de quem realiza a foto. Pois no contexto de uma notícia, assim como se cobra a 
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autoria de quem escreveu, é necessário saber o crédito de quem realizou a imagem. O que é muito 

comum no fotojornalismo é colocar “divulgação” para uma imagem sem crédito ou realizada por um 

amador. Segundo o manual de comunicação do Senado Federal brasileiro, a produção jornalística 

deveconter o nome do fotógrafo seguido da instituição a qual representa. Uma prática consoante 

também por manuais de redação de empresas privadas, como por exemplo: Folha de São Paulo, 

Estadão e etc. (BRASIL, 2001) 

Com a evolução dos meios de comunicação e a reprodutibilidade técnica, o “direito à imagem 

(ou à própria imagem) vem adquirindo extrema relevância” (COSTA NETO, 1998, p. 26). Antônio 

Carlos citado por Costa Neto, 1998, explana os usos ilícitos da imagem, sendo dois deles: “uso contra 

a vontade do interessado e uso ofensivo ou torpe” (Ibidem, p. 28) já tem suas sanções na Constituição 

Federativa do Brasil de 1988, pois “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação” 

(BRASIL, 1988). 

Por esta razão, a exposição da figura do suspeito de cometer crime e ou das autoridades que 

estão na detenção dele, sem a devida autorização, além de gerar uma não aplicação correta da lei, 

constitui um fator antiético discutido pela opinião pública, pois se esse suspeito for posteriormente 

julgado inocente ou a autoridade pública policial sofrer alguma sanção pela imagem, seria muito difícil 

reverter esta conjuntura. 

 

ANÁLISE DAS FOTOS AMADORAS DOS POLICIAIS MILITARES E O TRATAMENTO DO SITE 
INSTITUCIONAL DA PMGO E DO SITE DE NOTÍCIAS G1 GOIÁS 

 

A abordagem qualitativa será utilizada visto que possibilitará examinar os conteúdos, a técnica 

e critérios utilizados no material a ser classificado. Segundo Lakatos e Marconi (2011), a pesquisa 

qualitativa “(...) trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores, atitudes, 

o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos” 

(LAKATOS; MARCONI, 2011, p.217). Nesse caso, aspectos subjetivos também serão possíveis de 

observações, o que reforça a qualificação científica da pesquisa qualitativa para este trabalho, visto 

que também possibilitará observar as construções do campo social e o significado das práticas ali 

experienciadas (FLICK, 2009). 

Os aspectos levantados na parte bibliográfica do trabalho, tais como o da técnica, o da 

semiótica e o da ética comunicacionais serão aplicados nesta etapa do trabalho. Posteriormente, o 

método comparativo depreenderá “os elementos constantes, abstratos e gerais” (LAKATOS; 
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MARCONI, 2007, p. 107) da aplicabilidade das fotografias nos respectivos sítios escolhidos para 

análise. 

Antes de explorar as fotografias é necessário compreender que este estudo optou por analisar 

duas plataformas: o portal institucional da Polícia Militar do Estado de Goiás47 e o portal de notícias G1 

Goiás48 

O primeiro foi escolhido para o escopo do trabalho, pois divulga as fotografias amadoras 

realizadas pelos próprios policiais da corporação, segundo fontes da própria assessoria de 

comunicação da instituição. Inclusive, ela desenvolveu um material, um manual, que há uma parte 

exclusiva para a produção de imagens voltada para esse público de profissionais que trabalham na 

operacionalidade. Há descrição de melhor enquadramento, iluminação para a realização de fotografias 

e filmagens, assim como padronização de postura e fardamento.  

O website da PMGO, segundo a sua própria Assessoria de Comunicação Social, surgiu em 

2004 com a finalidade de divulgação do trabalho institucional do órgão. Hoje, ele veicula notícias das 

ocorrências policiais militares de todo o Estado, além de convocações e utilidades para o efetivo da 

Polícia Militar de Goiás e o público em geral. No ano de 2008 ele ganhou o prêmio IBEST, na categoria 

de melhor site regional de Goiás.49 

Já o segundo portal, G1 Goiás, foi nomeado para fazer parte da análise porque reproduz 

imagens cedidas pela Assessoria de Comunicação Social da PMGO (PM5), no entanto, dão um outro 

tratamento técnico profissional. O G1 Goiás, conforme uma própria reportagem divulgada por eles, 

completou cinco anos em julho de 201650. Nos moldes do G1 Nacional, o G1 Goiás dedica-se a 

publicar notícias regionalizados, dentre elas as relacionadas também à segurança pública do Estado e 

tem representatividade no jornalismo local. 

Ao iniciar a análise das fotografias amadoras, apresenta-se três fotografias cedidas pela PM5 

sobre uma ocorrência envolvendo um idoso portando uma arma de fogo ilegal e dirigindo embriagado 

no dia 03 de março de 2017.  

O desfoque presente na Imagem 01 é o que mais chama a atenção na fotografia, seguida da 

composição em mescla de plano médio e americano, com uma angulação ao nível do olhar em 45° à 

esquerda. Nela há a descrição de dois policiais, sendo um segurando uma arma de fogo nas mãos, de 

                                                           
47Endereço do site institucional da Polícia Militar do Estado de Goiás. Disponível em: http://www.pm.go.gov.br. Acesso em: 
20 jan. 2017   
48Endereço do portal de notícias G1 Goiás. Disponível em:http://www.g1.globo.com/goias/. Acesso em: 20 jan. 2017 
49notícia da premiação intitulada pode ser acessada em http://portalavoz.com/site-da-pmgo-fica-em-primeiro-lugar-no-
premio-ibest-categoria-regional-goias/.  Acesso em: 16 fev. 2017 
50Matéria jornalística do portal G1 Goiás que mostra aproximadamente o dia da criação do referido sítio. Disponível em: 
http://g1.globo.com/goias/noticia/2016/07/torneio-de-boliche-celebra-5-anos-do-g1-goias-com-agencias-publicitarias.html. 
Acesso em: 19 fev 2017 

http://www.pm.go.gov.br/
http://www.g1.globo.com/goias/
http://g1.globo.com/goias/noticia/2016/07/torneio-de-boliche-celebra-5-anos-do-g1-goias-com-agencias-publicitarias.html
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forma a apresentar o objeto, e outro com os braços para trás. No meio deles há um homem de costas, 

algemado com as mãos para trás e como plano de fundo uma viatura de polícia estacionada em uma 

calçada. A composição e enquadramento da foto são aceitáveis para o padrão profissional, entretanto, 

o desfoque de lente gera um ar de amadorismo na fotografia. No entanto, infere-se também que esse 

aspecto amador dá mais veracidade para o fato, sem que seja uma fotografia “produzida” ou um 

flagrante “montado”. 

 

Figura 1 - Idoso dirigindo embriagado e portando arma de fogo ilegalmente (desfoque do rosto dos policiais feita 
 pelo autor do capítulo) 

Fotografia: sem crédito 
Fonte: Assessoria de Comunicação Social da PMGO/PM5 

 

A linha diagonal imaginária criada pela perspectiva escolhida criou uma certa dinamicidade na 

imagem, mesmo estando desfocada. “A perspectiva geralmente apresenta sucessões de figuras 

identificadas em elementos diversos, como linhas, planos, volumes, (...)” (GOMES FILHO, 2008, p. 97). 

Se ela gerasse a diagonal inversa, acabando no canto inferior direito, atrairia mais atenção do objeto 

apreendido, seria melhor lida pelo leitor imagético ocidental, que termina a leitura neste local. A 

pregnância dessa imagem é média, pois consegue gerar uma sensação de profundidade mesmo 

desfocada. 

Quem realizou a imagem conseguiu contar uma história (dois policiais prenderam um homem, 

não identificado, que provavelmente portava uma arma de fogo) utilizando uma orientação do Manual 

de Comunicação Social da PMGO (2017, p.20) que versa sobre tirar a foto do preso, 
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preferencialmente, de costas, vê-se assim uma solução ética para essa fotografia em específico. Não 

houve necessidade de realizar manipulações na imagem a fim de comprometer a originalidade do 

fotojornalismo. O uso de algemas poderia ser questionado por questões de direitos humanos por se 

tratar de um idoso, talvez a imagem não seria tão pertinente neste quesito ético. 

A imagem 02 é enquadrada em primeiro plano, mais próximo do objeto que se gostaria de 

destacar. O segundo apontamento é em relação à composição dos objetos do conjunto imagético, 

neste caso há uma pistola, dez munições e um boné identificador de uma unidade policial militar, 

dispostos de uma maneira harmônica. 

O foco de luz construído artificialmente também gera uma sombra muito dura, mas com o plano 

mais fechado a logomarca da PMGO no capô da viatura fica menos evidente. Essa imagem obtém “ a 

sensação de fechamento visual da forma pela continuidade em uma ordem estrutural definida, ou seja, 

por meio de agrupamento de elementos(...)” (GOMES FILHO, 2008, p.32) com a composição arma, 

munições e boné. 

 

Figura 2 - arma apreendida com o idoso no dia 03 de março de 2017 

 

Fotografia: sem crédito 
Fonte: Assessoria de Comunicação Social da PMGO/PM5 

 

Sobre a questão ética também não há a identificação da numeração da arma de fogo que 

poderia gerar uma possível exposição de seu dono. Tampouco há a exposição de pessoas presas ou 

em situações desumanas e não haveria necessidade de manipulação da imagem. 

Preocupações éticas que não podemos defender na imagem 03, pois nela existem vários 

dados referentes ao idoso preso que o expõe. Existe uma representabilidade muito técnica nesta 

imagem, o retrato de um exame que alcoolemia retratado em enquadramento vertical, a disposição do 

papel dá a impressão de estar desenquadrado e torto, contudo, está nítido e focado. 
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Figura 3 - Fotografia de teste de etilômetro do idoso preso em flagrante 

 

Fotografia: sem crédito 
Fonte: Assessoria de Comunicação Social da PMGO/PM5 

 

Pregnância baixa, pois há muita informação na imagem e a composição estética não chama 

atenção, não tem uma leitura simples e demora bastante a associação com o fato. Uma solução para 

essa imagem seria colocar este teste impresso acompanhado do aparelho medidor nas mãos do 

policial militar da imagem 02, pois haveria a menção do teste do bafômetro sem a exposição dos dados 

do autor e o excesso de informação em uma só imagem. 

A fotomontagem da imagem 04 é composta pela escolha da imagem 01 e 02 em seus 

respectivos enquadramentos, a primeira do lado direito e a segunda do lado esquerdo, separados por 

uma faixa branca. No canto inferior direito há a inserção da logomarca do Portal PM, em cores preta e 

verde, que contrastam de uma maneira não muito harmônica com a fotografia de fundo, que já 

apresenta também logomarcas no capô da viatura e no boné. Desta maneira, a imagem ficou um pouco 
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carregada e com excesso de informação, diminuindo sua aproximação com fotojornalismo, por ter sido 

editada e apresentar assinaturas com marcas. 

 

Figura 4 - Publicação da edição fotográfica no site da PMGO51 

Fonte: site da PMGO52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
51(desfoque do rosto dos policiais feita pelo autor do capítulo). 
52O conteúdo desta matéria está disponível no site da PMGO. Disponível 
em:www.pm.go.gov.br/index.php?link=2&idc=102616&idt=2. Acesso em 04 abr 2017 

http://www.pm.go.gov.br/index.php?link=2&idc=102616&idt=2
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Figura 5 - Fotografia exposta na 2ª ocorrência no portal G1 Goiás53 

Fonte: site G1 Goiás54 
 

Hipoteticamente, o site de notícias G1 em sua publicação imagem 05 optou pela escolha da 

imagem 01 porque ela tem a terceiricidadepeirciana e uma pregnância média, mesmo com o problema 

técnico de estar desfocada. A não predileção pela Imagem 02 ou 03, presumivelmente é pela baixa 

representabilidade narrativa. Respectivamente, a primeira é bastante institucionalizada, mostrando 

logomarca da PMGO e de uma unidade operacional no boné e a segunda como já analisada é bem 

técnica e expõe dados pessoais do idoso preso. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As análises foram realizadas por pontos teóricos presentes nas teorias de fotojornalismo, na 

semiótica e leis da Gestalt assim como apontamentos éticos no fotojornalismo. Vale ressaltar que a 

análise também contou com a experiência pessoal e cultural daquele que examinou as imagens, 

porque são características intrínsecas a pessoa do avaliador, não podendo serem desprezadas. 

                                                           
53

(desfoque do rosto dos policiais feita pelo autor do capítulo). 
54A matéria completa pode ser acessada no G1 Goiás. Disponível em: 
http://g1.globo.com/goias/transito/noticia/2017/03/apos-acidente-idoso-e-preso-por-dirigir-embriagado-e-armado-em-go.html. 
Acesso em: 05 abr 2017 
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Fotografias amadoras, por mais bem realizadas pelos policiais militares de serviço operacional, 

podem deixar algumas marcas de não profissionalismo, sejam pelo enquadramento, desfoque, 

composição e ângulos; algumas em grau mais acentuado, outras menos perceptíveis. A assinatura 

institucional nos créditos das fotografias, divulgação PM, faz com que a instituição PMGO aceite e seja 

responsável por aquela fotografia, tanto para interpretações positivas quanto para negativas dos 

leitores das imagens. 

Em relação à análise estética pela semiótica, percebe-se que não há uma preocupação 

plástica acentuada nas imagens, pois muitas delas não estão em equilíbrio, com traços assimétricos 

que prejudicam a leitura e interpretação. 

Sobre o lado ético, o portal da polícia se mostrou preocupado com a não divulgação explicita 

da identidade do suspeito. O G1 indica também esse nível de preocupação e exibiu o preso apenas 

quando ele estava de costas para a câmera, nas demais ocorrências escolheu não publicar as 

imagens, nem editá-las. A exposição da pessoa presa ocorre da Assessoria de Comunicação, PM5, por 

meio de grupos de compartilhamentos privados, para os meios de comunicação e eles decidem como 

vão publicar estas imagens. 

O formato de veiculação das matérias da PMGO é jornalístico, no entanto, a maneira como são 

realizadas as fotografias e o tratamento técnico-profissional são institucionalizados e essa comunicação 

institucional, segundo Monteiro, (2003, p. 149), ao ser veiculada para terceiros se torna uma “prestação 

de contas para a sociedade”. Por esta razão, a preocupação dos policiais militares em quase todas as 

imagens é em destacar a logomarca da instituição e de alguma forma “assinar” aquela fotografia com 

alguma referência do órgão, pois quase todas as imagens analisadas há alguma referência à 

logomarca da instituição e de suas unidades. 

A parcialidade da visão do policial militar na elaboração da fotografia é percebida nas 

fotografias e o site G1, em suas escolhas editoriais fotográficas e tratamentos técnicos profissionais 

podem buscar desassociar essa associação à marca da PMGO de algumas fotos analisadas, pois 

quando a logomarca está em muita evidência, a fotografia pode não ser escolhida, como ocorreu nesta 

ocorrência analisada. 

Na conclusão das análises imagéticas, além das deficiências técnicas, estéticas e éticas na 

produção, tratamento e divulgação das fotografias amadoras por parte da PMGO, captamos que a 

percepção de realidade do profissional de segurança pública e a promoção institucional se fazem muito 

presentes no ato fotográfico. 

Dicotômico a questão do policial retratar através de uma fotografia jornalística seu próprio ato. 

Pois de um lado ele é a fonte primária da notícia e consegue de forma rápida capturar imagens e 
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noticiar o fato, mas de outro lado, como analisado, ele deixa uma visão institucionalizada. O tratamento 

técnico profissional realizado pela PM5, deixa o trabalho ainda mais institucionalizado, aplicando mais 

logomarcas nas fotomontagens. 

O amadorismo fotográfico que pode apresentar ruídos comunicacionais em seus aspectos: 

técnicos (desfocada, mal enquadrada, com uma angulação não definida); semióticos (com vários 

elementos que causam pregnância baixa na estética e com dificuldade leitura visual) e; éticos (com 

problemas de excessos de manipulação nas imagens, direitos de imagem e direitos autorais). 

Pelo fato de nem toda imagem elaborada por um policial militar em serviço operacional conter 

técnicas elaboras de fotografia, pregnância alta e preocupações éticas, pode gerar no leitor da site da 

PMGO e, consequentemente, no leitor dos portais de notícias que utilizam essas imagens, a exemplo o 

G1 Goiás, uma ideia de inconstância em unidade comunicacional da instituição. 

Apesar da quantidade de imagens analisadas ser apenas uma amostragem do que é produzido 

diariamente em fotografias amadoras pela PMGO (e nesta adaptação do capítulo uma quantidade mais 

reduzida ainda), as leituras imagéticas e a não padronização institucional, podem criar vários discursos 

em um mesmo órgão institucional e uma imagem fotográfica incompatível com o formato proposto pelo 

fotojornalismo. 

Contudo, o que não pode deixar de ser destacado na fotografia amadora utilizada pela 

Assessoria de Comunicação da PMGO é a ideia de autenticidade, imediaticidade e espontaneidade. Há 

uma estética e um discurso ao colocar policiais militares para cobrir seus próprios flagrantes que 

podem ser analisados em uma futura continuação deste trabalho. 
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LEITURAS DE PEDRAS, LEITURAS DE SONHOS: GARIMPOS E GARIMPEIROS DE DIAMANTES 
NO CONTO “SUA ALMA, SUA PALMA”, DE BERNARDO ÉLIS 

 

 

Ricardo Junior de Assis Fernandes Gonçalves55 

 

APRESENTAÇÃO 
 

A relação entre Geografia e Literatura apresenta aos geógrafos uma fonte inesgotável de 

leitura e interpretação do espaço, das paisagens, dos lugares e dos sujeitos. Acredita-se que uma das 

possibilidades dessa interlocução está nos textos, romances e contos da literatura de natureza 

regionalista, com sua narrativa realista e cuidadosa da região. Sendo assim, nesta pesquisa 

apresentamos uma análise do conto Sua alma, sua palma, do escritor goiano Bernardo Élis. O objetivo 

é analisar as representações sobre o garimpo e os garimpeiros de diamantes presentes no conto. 

Defende-se que a leitura do texto de Bernardo Élis destaca-se como fonte de interpretação lítero-

geográfica do Sertão goiano, das expressões do folclore, paisagens e cotidiano do trabalho nos 

garimpos de diamantes. 

 

INTRODUÇÃO  

 

Ao depois, de soco, a região se povoou, gente de toda a parte ali aportou com enxadas, 
canivetes, picaretas, pás, fações, ralos, carrinhos-de-mão ou carro de boi, surgiram dezenas 
de ranchos, o Garimpo da Jaratataca ganhou fama, seu renome enchia o sertão por inteiro 
atraindo garimpeiro e aventureiro. Aos pássaros sucederam pequenos aviões transportando 
os capangueiros, as jaratatacas e calangos e preás, burros, bois, cargueiros, carros de bois, 
automóveis e caminhões; ao canto de passo-preto, guaxes e tem-gente-de-fora-aí, 
sucederam-se estampidos de revólver, sons de sanfona, viola, rádio e eletrola, socar de pilão 
e refrigir de frituras, tudo tocando dia e noite num burburinho que se ouvia desde muito 
afastado, enquanto as gemas apareciam, eram vendidas por uma tutaméia, os garimpeiros 
gozavam alguns momentos de glória, de fama e de fastígio, retornando a seguir a sua 
mesquinha e anônima miséria (ÉLIS, 1978, p. 66).  

 

A formação econômica e social de Goiás é inseparável da atividade extrativa mineral. Foi a 

mineração aurífera controlada pela empresa colonial portuguesa, ainda no século XVIII, que fundou 
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Goiás e integrou-subordinou este território à divisão internacional do trabalho por meio da exploração e 

exportação de ouro. Nos interstícios desta história surgiram os garimpeiros e os ambientes explorados 

por sua lavra voraz, os garimpos. Apesar da crise vertida sobre a atividade mineradora nos aluviões 

dos córregos e rios do sertão, no final do século XVIII e início do século XIX, a prática furtiva da 

garimpagem e seus “pobres trabalhadores de riquezas” (SOUSA, 2011, p.01) não desapareceram do 

território goiano. Pelo contrário, são personagens que atravessaram os séculos, percorreram os 

“caminhos das pedras e do ouro” e contribuíram para a expansão das fronteiras de ocupação, 

povoamento e alternativa de sobrevivência no Estado, como sublinha Póvoa Neto (1998). 

Por consequência, os garimpos e garimpeiros estão presentes em textos de livros 

historiográficos, contos e romances que versam sobre Goiás. Escritores como Bariani Ortencio (2011), 

Edival Lourenço (2011) e Bernardo Élis (no conto Sua alma, sua palma), exemplificam estas 

constatações. Garimpos e garimpeiros comparecem nestas obras protagonizando narrativas e servindo 

de matéria prima simbólica e concreta para a leitura e interpretação do espaço, dos lugares, das 

paisagens e da sociedade goianas. Logo, as narrativas que representam esta atividade e seus 

personagens tecem múltiplas imagens de um ambiente atravessado por violência, prostituição, 

aventura, sonho e solidariedade. O garimpo comparece como espaço rude e violento assim como lugar 

de harmonia e ajuda mútua. Da mesma maneira, o garimpeiro é ilustrado como sujeito destemido, 

desagregado da família, aventureiro, fanfarrão ou sonhador. 

Sendo assim, nesta pesquisa apresentamos uma análise do conto Sua alma, sua palma, 

extraído do livro André Louco, de Bernardo Élis, que reúne outros contos de narrativa regionalista do 

autor, como André louco; Uma certa porta; Ah, se chovesse!; A lavadeira chamava-se pedra. O objetivo 

foi extrair da narrativa prosaica de Bernardo Élis, no conto escolhido, as representações sobre os 

garimpos e os garimpeiros de diamantes. Além da leitura do texto de Bernardo Élis como fonte de 

interpretação do espaço e da sociedade goianas, a metodologia conta com pesquisa bibliográfica 

referenciada na aproximação entre Geografia e Literatura. Acredita-se que o diálogo interdisciplinar 

entre estas duas formas de ler, interpretar e narrar o espaço, os sujeitos e a existência humana – a 

Geografia e a Literatura – amplia o campo de leitura e de escrita do geógrafo (CHAVEIRO, 2007, 

2015).  

A intersecção entre Geografia e Literatura (AMORIM FILHO, 2006; CHAVEIRO, 2007, 2015; 

MARANDOLA JR.; GRATÃO, 2010; SUZUKI, 2008) tem se apresentado aos geógrafos como uma 

fonte aberta, diversa e múltipla de análise. Essa confluência substantiva com a literatura permite à 

investigação geográfica direcionar os seus rumos calcados em diversas orientações. Uma dessas 
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tendências é o enfoque geográfico ou a leitura geográfica da literatura regionalista, com sua narrativa 

cuidadosa, meticulosa e muitas vezes dramática da região.  

Logo, a literatura regionalista, ao enfocar o mundo do lugar ou o mundo da região, como fez 

escritores como Euclides da Cunha, Guimarães Rosa, Mário Palmério, Bernardo Élis e outros, cria 

também possibilidades de lá e apresentá-la universalizar a outras escalas territoriais. Dessa maneira, 

acreditamos que Bernardo Élis foi um exímio narrador de região sem fechar-se nela mesma. Sua 

narrativa traduziu a sociedade de seu tempo com suas contradições e conflitos. Apreendeu um Goiás e 

um país em transformação, mas, com rugosidades que insistiam em manter-se atravessadas na 

cultura, exploração do trabalho, concentração de terra e tramas políticas urdidas por coronéis e seus 

jagunços. Sua literatura não olvidou os gritos e as dores dos esfarrapados da terra, analfabetos, 

deficientes, pilhados e feridos. Denunciou a desigualdade, a injustiça, o desmando e o uso impiedoso 

da força e da brutalidade da classe dominante contra a classe trabalhadora, camponeses, garimpeiros, 

agregados e sem terra.    

No conto Sua alma, sua palma, Bernardo Élis redigiu imagens de um espaço indômito no 

interior do Cerrado goiano ocupado por gente simples e também sagaz, onde predomina a violência 

impetuosa entre os sujeitos miseráveis insuflados no garimpo. Neste sentido, as interpretações 

dialogam com as metáforas que comparecem no título. “Leituras de pedras” referem-se aos diamantes 

como pedra preciosa que desperta conflito, avareza e iniquidade entre os homens. E, “leituras de 

sonhos” aludem-se aos sonhos e esperanças de enriquecimento imediato - como numa loteria - que 

pairam sobre os garimpeiros e seu labor embrenhado em beiras de rios, serras, matas e vales. Para 

estes sujeitos, o bamburro56, é a medida compensatória por enfrentar o trabalho inflexível do garimpo, 

talvez resultado de uma vida inteira.  

 

GARIMPOS E GARIMPEIROS: REPRESENTAÇÕES NA LITERATURA REGIONAL 

 

[...] garimpo era a mineração furtiva, clandestina do diamante, e o garimpeiro, o que a 

exercia. [...] garimpeiro tornava-se muitas vezes aquele que, obrigado a expatriar-se ou a 

passar uma vida de misérias, porque com a proibição da mineração se lhe tirava o único 

meio de subsistência, ia exercer uma indústria, a mineração clandestina, que julgava um 

direito seu, injustamente usurpado; era aquele que, condenado a degredo para o solo 

ardente africano, vendo sua família na miséria, por lhe terem sido confiscados todos os bens, 

por qualquer arte ou casualidade escapava à punição e ia homiziar-se nos profundos 

recondidos de nossas brenhas, e onde poderia talvez oferecer algum auxilio à família, que 

                                                           
56 Bamburro ou bamburrar significa encontrar, no garimpo, diamante de peso e de qualidade significativas e ganhar muito 
dinheiro com o produto de sua venda.  O bamburro geralmente é o sonho do garimpeiro, o objetivo que pode justificar 
muitos anos de trabalho e dificuldades até que se alcance algum resultado positivo capaz de mudar a vida com riqueza 
abundante.  
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fora obrigado a abandonar, e ver ainda a pátria, filhos, parentes ou amigos, de quem já 

despedira para sempre. (SANTOS, 1978, p. 108) 

 

 

A descrição acima, do historiador, jurista e político mineiro Joaquim Felício do Santos, e 

retirada do livro Memórias do Distrito Diamantino, estabelece a distinção e relação entre garimpo e 

garimpeiro que surgiram nas lavras diamantíferas de Minas Gerais no século XVIII. Em sua obra, 

Joaquim Felício dos Santos construiu uma imagem do garimpeiro como sujeito audaz, solidário, 

intrépido e ambicioso aventureiro na vida cheia de riscos e perigos. As aventuras e fugas permanentes 

da ação furtiva de seus perseguidores, assim como a vida clandestina não faziam dele, o garimpeiro, 

um bandido.  Perseguido e sempre em luta com a sociedade, Santos (1978, p. 110) disse que o 

“garimpeiro só vivia do trabalho do garimpo, trabalho proibido pela lei, e este era seu único crime, mas, 

eram sujeitos que respeitavam a vida, os direitos e a propriedade de seus concidadãos.” 

Dessa maneira, a representação deixada por Joaquim Felício dos Santos anuncia-se como 

uma entre as diferentes imagens do garimpo e do garimpeiro que vagueiam as narrativas da tradição 

historiográfica ou literária regionalista brasileira. Perambulam também nas representações sociais, na 

tradição oral e linguageira cotidianas. Atraso, prostituição, brutalidade, contrabando, alcoolismo e 

devaneios são adjetivos que sempre pairaram sobre estes sujeitos sociais e os espaços de sua lavra 

comum, o garimpo. Mas, também foram urdidas narrações que os colocam como heróis e 

desbravadores de fronteiras. Ainda, as aventuras no garimpo, os sonhos de enriquecimento, os amores 

dilacerados, o trabalho inexorável da extração mineral e as relações culturais entre os garimpeiros 

sobressaem em textos literários exarados de maneira meticulosa por escritores de diversas regiões 

brasileiras. 

Martins (2007), ao pesquisar sobre as diferentes representações literárias dos garimpeiros e do 

universo do garimpo de ouro e diamantes, coloca em discussão a visão do garimpeiro como homem 

bom, herói civilizador, gente ínfima e turbulenta. Conforme as análises formuladas pelo autor, 

 

A imagem do garimpeiro como um herói romântico, símbolo da alma simples e boa do povo 
brasileiro, devota ao trabalho, apegado á liberdade e dotado de rígido sentido de lealdade, 
justiça e solidariedade começou a ser forjada no século XIX. Na literatura regional, os dois 
grandes autores que fizeram do garimpeiro uma espécie de herói civilizador, foram Joaquim 
Felício dos Santos e Bernardo Guimarães. Críticos da monarquia e da ordem escravocrata, 
mergulhados nas águas do Romantismo e do Republicanismo, ambos os autores 
apresentaram o garimpeiro como a contribuição original de Minas Gerais para a formação da 
identidade nacional. (MARTINS, 2007, p. 1). 

   

Um dos escritores regionalistas analisados por Martins (2007), o romancista e poeta Bernardo 

Guimarães, em seu romance O Garimpeiro, romanceia as aventuras e amores de Elias, garimpeiro 
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honesto, trabalhador e que sonha em ficar rico para casar-se com Lúcia, para quem o pai almeja um 

marido rico. Em sua narrativa, o garimpo também comparece associado ao jogo de azar e à sorte 

inesperada.  O garimpo enfeitiça e cega o homem mais do que a mesa do jogo ou a meretriz astuta. 

Logo, a sorte e a esperança do garimpeiro são “[...] como a do jogador nas cartas do baralho, nos 

dados ou no tabuleiro verde do bilhar; isto é, sua felicidade dorme na urna do acaso, de onde as mais 

das vezes nunca sai” (GUIMARÃES, 1995, p. 53). 

Jogo, sorte, azar e mandingas, atividade influída por almas penadas ou pelo diabo, fazem parte 

da vida e do cotidiano laborioso e entrecruzado pelo imaginário dos garimpeiros. Nos garimpos o real e 

o imaginado se misturam. Guanaes (2001, p. 83), que investigou os garimpeiros manuais de diamantes 

na Chapada Diamantina, na Bahia (chamados por ela de garimpeiros de serra) fala da relação do 

garimpo com o jogo e o diabo, espreitador artificioso destes homens e sua artesania.  

 
Garimpo é jogo de sorte, os garimpeiros são unânimes em afirmar, tem que ter coragem e 
firmeza para enfrentar o serviço, porque garimpo é jogo controlado pelo diabo. Para os 
garimpeiros, a relação do garimpo com o diabo é baseada no aspecto impreciso e traiçoeiro 
do serviço de garimpagem, as regras estabelecidas e as técnicas utilizadas não são 
suficientes para garantir o sucesso do trabalho. Há sempre alguma artimanha e pequenos 
truques que podem levar ao encontro da pedra, mas, não há nada que possa de fato garantir 
o achado (GUANAES, 2001, p. 83).  

  

Estes universos simbólicos e tangíveis aflorados no garimpo foram incorporados na literatura 

regional, transformados em matéria prima de criação. Dessa maneira, a literatura regional com sua 

capacidade de transitar entre a realidade e o ficcional, realizar vasta exploração da matéria geográfica 

dos lugares e proceder da análise miúda das coisas humanas, alargou o campo das representações 

sobre o garimpo e os garimpeiros. Um dos autores que contribuiu para isso foi o jornalista e escritor 

baiano Herberto Sales. Na obra Cascalho, é ostentada uma narrativa heróica de garimpeiros nas lavras 

da Chapada Diamantina, tendo Andaraí como o cenário da trama.  

Em seu livro, Herberto Sales demonstra profundo conhecimento das relações que permeavam 

as áreas de garimpo e o trabalho nas lavras diamantíferas da Bahia. Garimpeiros, aventureiros, 

comerciantes, capangueiros57, coronéis, jagunços, assassinos, forasteiros, meretrizes, parteiras e 

benzedeiras constituem personagens com suas histórias, dramas, sonhos e temores. São 

transformados em protagonistas vívidos nas tramas literárias presente em Cascalho (SALES, 1989). 

                                                           
57 O termo origina-se ainda no século XVIII nas minas diamantíferas de Minas Gerais. Santos (1978, p. 217), diz que “entre 
os contrabandistas havia uma classe chamada dos capangueiros, ou pechelingueiros: era a dos que faziam o comércio de 
capanga, isto é, os que, com pequenos capitais, compravam aos garimpeiros pedras isoladas ou pequenas partidas para 
vendê-las aos exportadores”. Neste sentido, o significado do termo ainda se mantém e traduz a ação do perspicaz e 
trapaceira deste comprador de diamantes, o capangueiro, no próprio ambiente do garimpo e na região de garimpagem para 
vendê-los aos compradores dos grandes centros. 
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Ainda no âmbito das representações do garimpo e do garimpeiro na literatura regional, 

sublinham-se as contribuições do professor, político e romancista mineiro, Mário Palmério, com o livro 

Vila dos Confins. Este romance exprime outro exemplo de escrita em prosa imbuída de profunda 

extração das coisas do espaço para narrar o universo do garimpo. Sonho e fantasia de garimpeiros, 

evidenciação de lugares e fenômenos reais do sertão mineiro, descrição do cotidiano e da vida entre a 

fantasia de enriquecimento ligeiro e a entrega ao trabalho impolido da garimpagem. 

A prosa de Mário Palmério palmilha o mundo rude do Sertão mineiro, as trapaças dos coronéis 

e políticos, o garimpo e o vício da garimpagem, onde “muito aventureiro desgarrado, muito criminoso 

fugido, muita pessoa de instrução, e até de família boa” (PALMÉRIO, 1984, p. 105), se vêem 

irremediavelmente perdidos pelo devaneio do garimpo. Chamado pelo narrador de malucos, maníacos 

e loucos, os garimpeiros são “dominados” pelo “Vício louco! Os dentes caem, o cabelo cresce, as 

costas encascam assadas ao sol” (PALMÉRIO, 1984, p. 105).    

Mário Palmério, conhecedor esmerado dos garimpos no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, 

em Minas Gerais, base de suas narrativas em Vila dos Confins, entrelaçou representações da vida, do 

trabalho, do dia-a-dia entre o rancho e os serviços nas beiras de rios diamantinos. O fumo de rolo e a 

cachaça, alimentação baseada em charque cozido com feijão e café adoçado com rapadura, moradia 

improvisada em rancho de pau-a-pique e coberta com folhas de coqueiros, montes de cascalhos 

esparramados pelo terreno, as peneiras nas mãos ou dentro de sacos esfarrapados nas costas. A 

itinerância de um lugar ao outro metido na procura insana pela “pedra rara” nos ribeirões e córregos. 

Mário Palmério dedicou-se à descrição esmiuçada de cenários severos do Sertão mineiro e 

paisagens que envolvem os garimpos e os espaços banais dos costumes, hábitos e trabalho dos 

garimpeiros. Como um artesão de palavras, Palmério urdiu representações do garimpeiro como sujeito 

sonhador e despreocupado, aventureiro, maluco e até louco, mas, sempre direito e, se pega diamante 

grande ou pequeno, mostra para o companheiro ou solidariza com os parceiros do garimpo. Ficar rico, 

comprar fazenda com gado para criar, ter dinheiro no banco... A vida no garimpo é difícil, acreditam os 

garimpeiros, mas pode trazer tudo isso com a simples e artificiosa virada da peneira com cascalho 

miúdo lavrado nas catas.      

Em suma, personagens de narrações literárias e retratado de múltiplas maneiras, como homem 

valente e destemido, criminoso, desbravador de sertões e florestas, sonhador e esperançoso, os 

garimpeiros ganharam páginas de romances, contos e poemas. A literatura regional em Goiás 

aproveitou desta fortuna simbólica e concreta. Escritores como Bernardo Élis extraíram dos sertões do 

Planalto Central a matéria prima de suas narrativas e deixaram registros meticulosos sobre os 

garimpos e os garimpeiros. Neste sentido, buscamos em Élis a fonte de interpretação que nutriu as 
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análises apresentadas no item seguinte. Em Sua alma, sua palma, a meticulosidade de sua escrita é 

lavra literária para decifrar o mundo do garimpo e dos garimpeiros que outrora povoaram o “Goiás 

profundo” (CHAVEIRO, 2005).    

 

A LAVRA LITERÁRIA DE BERNARDO ÉLIS: CENÁRIOS DE UM GARIMPO INDÔMITO NO 
SERTÃO GOIANO 
 

Aos sábados, desde que o sol pegava a descambar e os faisqueiros vinham chegando, 
religiosamente principiava o tiroteio no pé do jatobá, no qual acontecia haver gente 
amarrado, de vez em quando. Era como um regozijo pelo entorno à vida e ao convívio 
humano que trariam aquele sábado e pedaço de domingo. Os tiros publicavam a alegria de 
topar conhecidos, receber cartas e avisos de parentes distantes, ouvir música de sanfona e 
vitrola, beber cachaça e comer coisa cozida com tempero; era o inefável gozo de ver, sentir, 
cheirar uma mulher-fêmea, uma daquelas prostitutas desdentadas, imundas, suarentas, 
sifilíticas e cheias de gonorréia que infestavam o garimpo cada sábado, surgindo dos pontos 
mais inexplicáveis, com suas baciinhas esfoladas e fedorentos panos de limpar. Só de 
sábado a partir das onze horas até o meio-dia de domingo permitia o Inspetor de Quarteirão 
que as prostitutas ficassem no garimpo. A partir daí enxotava-as com pauladas, pescoções, 
pontapés, pois num vê vossimicê que cum esses capeta aí solto garimpeiro nenhum num ia 
pegar no duro da garimpagem na segunda feira de manhã e desse jeito o lugar num ia 
progredir, como requer o estatuto do porguesso.  Porrete nelas, minha gente! Elas e suas 
bacias ou gamelas ou alguidar (ÉLIS, 1978, p. 67).  

 

Desde a pesquisa de mestrado (GONÇALVES, 2012) dedicamos esforços para se 

compreender a ligação entre a pesquisa territorial sobre o garimpo e as representações literárias que 

narram os episódios, os dramas e a vida dos sujeitos enovelados nesta atividade de extração artesanal 

de metais e pedras preciosas. Nas investigações desenvolvidas na dissertação foi importante que a 

leitura de escritores como Bernardo Guimarães, Mário Palmério e Herberto Sales enxergasse que a 

atividade garimpeira não é apenas uma prática econômica enredada no desejo de enriquecimento de 

milhares de sujeitos embrenhados em buracos escavados no chão intrépido dos sertões. Foi 

necessário ver que especialmente entre os garimpeiros e seu trabalho cotidiano havia perspectivas, 

sonhos, entrega de seu corpo ao labor severo da garimpagem, a separação da família para alimentar a 

fugaz promessa de enriquecer. Há formas de narrar e de compreender o mundo a partir do seu 

trabalho e do seu sonho. Por isso, o contato com obras literárias permitiu apreender expressões do 

espaço e dos sujeitos alinhavadas no devir da vida e suas manifestações concretas e simbólicas.  

Com a pesquisa de doutoramento vestida para Goiás (GONÇALVES, 2016) foi possível extrair 

narrativas sobre os garimpos e os garimpeiros em contos, poemas e romances de literatos que 

representaram o espaço e a sociedade goiana. Neste itinerário de pesquisa descobrimos a fortuna 

literária de Bernardo Élis. A leitura de seus livros e de estudos que interpretaram sua obra, a 

participação em seminários em torno de sua vida e de seus textos, o conhecimento de seu estilo 
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narrativo e especialmente o seu conteúdo literário fundado no romance de caráter regionalista 

fundamentaram informações e condições para entender a proeza do homem rural (meeiros, agregados, 

garimpeiros, peões de fazendas etc.), as emboscadas a que foram submetidos diante das estratégias 

maliciosas e violentas da oligarquia patronal.  

A vida difícil, contudo digna dos trabalhadores rurais, as expressões culturais de sua fala, de 

seu canto e de seu lazer, a magnitude da vida de homens e mulheres a partir de seu trabalho ligado à 

terra comparecem na prosa de Élis. Em Bernardo Élis o luxo literário, o imageamento e o enredo 

casam com a crítica. As posições políticas deste escritor laureado pela Academia Brasileira de Letras58 

são implacáveis e decididas, favoráveis ao trabalhador e críticas ao sistema de exploração capitalista. 

Elementos do mundo rural goiano aparecem nas narrativas como júbilo estético, mas, é igualmente 

uma ferramenta política. Além disso, o universo do Cerrado e as expressões culturais desse território 

foram apreendidos pelo eminente prosador goiano.  

De acordo com Curado (2017, p. 3),  

 

Bernardo Élis é o grande ícone da literatura feita em Goiás. Polígrafo, destacou-se com 
maestria nas diferentes modalidades literárias que abraçou, tanto como romancista, contista, 
cronista, poeta e crítico literário. Sua estreia foi na modalidade conto e um de seus 
conhecidos livros de contos é Varanico de janeiro, publicado pela Livraria José Olympio e 
Editora, do Rio de Janeiro, no qual, em muitos de seus contos, o mundo e o universo do 
sertão, do Cerrado com sua gente, seus hábitos, modismos e culturas, estão inseridos. 

 

Autor de várias obras de expressão nacional, Bernardo Élis tornou-se conhecido nacionalmente 

com Ermos e Gerais (2004), publicado em 1944 e destacado como seu livro mais premiado. Pontua-se 

também o sucesso de O Tronco, publicado originalmente em 1956 e adaptada como filme lançado em 

1999, dirigido pelo diretor e produtor de cinema João Batista de Andrade. Sobressaem-se também 

outros livros como Veranico de Janeiro (1966); Chegou o Governador (1998); A terra e as carabinas 

(2005) e Apenas um Violão. 

Nos livros de Bernardo Élis, o espaço-tempo das narrativas é o Sertão goiano. Em diversos 

contos como A enxada; A moagem; Nhola dos Anjos e a cheia do Corumbá; Sua alma, sua palma, o 

autor produz representações sobre o Cerrado e seus lugares recônditos, a cultura e o trabalho dos 

camponeses, garimpeiros, meeiros e agregados. Apreende as narrativas populares mantidas pela 

                                                           
58 No seu discurso de posse na Academia Brasileira de Letras, em 1975, Bernardo Élis narrou sua terra, sua cidade, serras 
e rios de Goiás: “Ah, minha velha Goiás! Das mais elevadas terras do Planalto Central, da Serra dos Pireneus, nasce um rio 
que corta Goiás em direção ao sul. É o Corumbá, chamado resmungador e escachoante. A quatro léguas das nascentes 
forma um belo salto. Essa cachoeira foi descoberta pelos Bandeirantes tão logo chegaram a Goiás. E, danados como eram, 
rasgaram a serrania, desviaram o curso das águas, estancaram a catadupa. No profundo do poço cavado pelas águas 
destes mil e mil anos acharam tanto ouro, mas tanto ouro, que para catá-lo ergueu-se uma povoação que tomou o nome de 
arraial de Nossa Senhora da Penha de França de Corumbá. Desaparecido o ouro, o arraial nem cresceu, nem minguou – 
encruou, pequenino e solitário na imensidão da encosta a prumo” (ÉLIS, 1975, p. 1). 
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oralidade sertaneja, esmiúça estórias ancestrais de assombrações, capetas e almas penadas que 

perambulam nas planuras e grotões de Goiás.  

Para Santos (2017, p. 152), o conhecimento do escritor goiano  

 

[...] sobre estórias populares, sobre a lua, plantas e animais, fincou no íntimo do escritor seu 
encantamento pela paisagem do sertão goiano, assim como o seu despertar para o mundo 
de causos e estórias ancestrais do folclore, de assombrações, fadas, e fantasias remotas do 
mais profundo sertão, com preciosas expressões dialetais antigas (SANTOS, 2017, p. 152).  

 

À vista disto, percebe-se que a obra de Bernardo Élis é tributária de uma realidade cultural, 

social e política íntima da história e da geografia de Goiás. Este escritor adentrou a sociedade de seu 

tempo com cenas da vida cotidiana nas frestas íntimas de um Sertão goiano profundo e distante do 

litoral. Narra territórios indomados e habitados por gente de várias camadas sociais, entregues aos 

vaticínios da violência e do poder dos coronéis e do patriarcalismo no interior do país. Isso demonstra 

que “a literatura talvez seja a forma mais pura de apreensão da geograficidade”, portanto, “fazer 

dialogar a geograficidade do romancista e a geograficidade do geógrafo pode ser assim um exercício 

dos mais estimulantes para a reflexão em geografia” (MOREIRA, 2011, p. 158). 

De acordo com Borges (2016), Bernardo Élis teve no Sertão goiano, lugar de uma sociabilidade 

rural e sertaneja, a fonte concreta de sua inspiração e cuja narrativa regionalista revela a realidade 

hostil do trabalho na unidade da fazenda dos latifundiários. Local onde a submissão do trabalhador aos 

desmandos dos coronéis vislumbrava a realidade do agregado, um ser humano do campo, sem 

dinheiro, sem terra e sujeito às injustiças e à exploração. Sujeito protagonista das intempéries da 

desigualdade, da rudeza e da aguda violência contra os pobres do Brasil agrário da metade do século 

XX.  

Neste sentido, Bechara (1991, p. XI) diz que  

 
O lado social de seu regionalismo assume, destarte, o sabor das coisas reais, porque os 

fatos que nos conta são, em geral, reproduções do que viu, ou do que lhe chegou ao 

conhecimento por informação fidedigna, retocando-os apenas para transformá-los em ação e 

produção literárias. Assistimos, assim, a certos acontecimentos que não estavam muito 

longe da verdade: somos transportados para regiões onde os homens poderosos tinham em 

suas mãos os destinos dos que deles dependiam financeiramente ou daqueles que, 

merecida ou imerecidamente, lhes caíam nas más graças. 

 

Por conseguinte, a obra de Bernardo Élis é impregnada de imagens e sua pletora de 

significados, fonte literária para interpretar espaços-tempos dos confins de Goiás. Seus textos revelam 

a interação de fatores geográficos, históricos, sociológicos, culturais, econômicos e imagéticos. As 

situações discutidas em contos e romances representam as peculiaridades do mundo rural goiano, 
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assim como, revela elementos espaciais que estruturaram a formação deste território. Ilustra, assim, as 

tramas da vida e do trabalho se confluindo com o espaço-tempo dos personagens e as estruturas de 

uma sociedade impactada pelos efeitos de uma espécie de modernização incompleta. Pois, a 

urbanização e a mecanização do espaço rural são exemplos de transformações que não foram 

capazes de eximirem práticas sociais e políticas que se mantém desde a época da colônia. A 

concentração de terra e poder, o trabalho semi-escravo e a escravidão por dívida, a grilagem de terras, 

a confluência entre patriarcalismo e coronelismo e as hierarquias econômicas foram mantidas.  

O mundo operoso do trabalho e da cultura, o mundo inescrupuloso da política, os latifúndios 

lastreados nas paisagens goianas e o sofrimento dos pobres são elementos abordados na prosa de 

viés realista regionalista de Bernardo Élis. Neste sentido, o olhar profundo sobre Goiás pela perspectiva 

de sua literatura cobra o entendimento do que aqui se busca: os locutores, os personagens, as 

narrativas, as vozes e testemunhos de uma realidade construtiva de um território e sua gente.  

Por consequência, o conto Sua alma, sua palma, ambientado em um garimpo de diamantes de 

algum lugar do interior de Goiás, o Garimpo da Jaratataca, permite análises que refletem o trabalho dos 

garimpeiros, a descrição das paisagens, as trapaças, as moradias em ranchos, o provimento de 

alimentos e ferramentas, a prostituição e a atmosfera violenta de homens embrutecidos pela ganância, 

traição e luxúria diante da riqueza que os diamantes prometem. “Diamante é trem do cuisa-ruim... 

Adondo ta o diamante, aí tá o xujo espiano nóis...” (ÉLIS, 1978, p. 79). Bernardo Élis traça 

representações do garimpo como um ambiente de violência extrema, ocupada por homens de toda 

ordem e região do país, atraídos pelo brilho das pedras preciosas. “Garimpo é terra do cão, garimpo é 

perigoso que nem capeta, que nem cobra enfezada” (ÉLIS, 1978, p. 88).  

A aspereza do ambiente do Garimpo da Jaratataca é descrita conforme as características das 

paisagens do Cerrado e sua vegetação rasteira, árvores baixas, retorcidas e de folhagens ressequidas 

e espinhosas. Lugar encravado num vale pedregoso do Sertão, onde a formação rochosa permitia aos 

garimpeiros experientes orientar-se pelos indícios minerais da lavra diamantífera. Neste vale 

despontava também o protagonista majestoso desta vegetação rude, um jatobazeiro de tronco grosso, 

raízes fundas e copa larga. 

 

Ei, jatobazeiro! Linheiro, mesmo ali no vau do Jaratataca, abrindo lá no céu a copona 
verdolenga pintalgada dos frutos castanho-escuro (estojos) que estalavam ao vento de maio. 
Naquele vale pedregoso e duro, de vegetação enfezada, rasteira, retorcida, em que as folhas 
se disfarçam em espinhos, talos, pontas, onde predominavam canelas d’emas cascudas, 
ananás, gravatás e outras bromeliáceas, ou muricizeiros, lobeiras, lixeiras – aquele jatobá e 
um pau d’óleo mais pra baixo eram como dois marcos, duas balizas que se destacavam de 
muito longe, muito distante, cá do alto da serra. Eram a bem dizer as duas fontes de sombra 
no vale quente e faiscante de mica e lascas e cristais de rocha. (ÉLIS, 1978, p. 65).  
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No vale do Garimpo da Jaratataca, coberto pela vegetação agressiva do Cerrado, conforme 

descrito por Élis (1978), assim que foram achados os primeiros diamantes a notícia afortunada correu 

meio mundo, disseminada como pólvora incendiada no interior dos sertões. O garimpo atraiu gente 

apressada e ansiosa por cavar uma cata em solo cascalhento. Entre ranchos e vegetação gramínea, os 

montes de cascalho elevavam-se no vale e prometiam bamburros vindouros. E por lá se ajuntou 

fugitivos, capangueiros, prostitutas, garimpeiros intrépidos, capangas de coronéis e até um pregador 

protestante, Erculino, cuja missão, acreditava, era iniciar sua pregação pelo Garimpo da Jaratataca, 

“reino da ambição do dinheiro, dos prazeres. [...] a nova Babilônia do pecado: é a inveja, a ganância, a 

luxúria, a traição” (ÉLIS, 1978, p. 77).  

Na paisagem indomável do vau da Jaratataca, o jatobazeiro, espécie arbórea de frutos 

cascudos e madeira valiosa, destacava-se altiva e cobria de sombra a crueldade do Inspetor de 

Quarteirão, senhor de tudo e de todos no garimpo. Homem da lei e seu estatuto intocável e fixado a 

ferro e fogo contra garimpeiros, antigos capangas de fazendeiros, faiscadores e prostitutas. Sujeito 

astuto e ambicioso que tinha como prática amarrar no tronco do jatobá qualquer um que corrompesse 

seu regulamento resoluto. E uma vez amarrado na árvore, todo passante já sabia do que era 

convenção naquele lugar, e atiravam até descarregar as balas do revólver, o estanho da cartucheira e 

a maldade feroz que gritava dentro dos homens no Garimpo da Jaratataca.  

Na narrativa apresentada no conto, Bernardo Élis denuncia a violência decretada com 

selvageria contra os párias desse ambiente, desclassificados dos diamantes, como os garimpeiros 

analfabetos, um deficiente mental e as meretrizes. Semanalmente as prostitutas cumpriam o ritual 

permitido pelo Inspetor do Quarteirão, passear no garimpo a partir das onze horas de sábado até meio-

dia de domingo para saciar o “inefável gozo de ver, sentir, cheirar uma mulher-fêmea” dos garimpeiros. 

No vau da Jaratataca, a mulher que descumprisse o mandamento do Inspetor restava amarrada no 

troco do pau, caso ocorrido com uma delas que andava às escondidas no mato de beira córrego com 

garimpeiros em dia de trabalho.  

 

Por duas vezes o Inspetor de Quarteirão teve infringido o estatuto. Uma segunda-feira notou 
ele garimpeiros ainda pelas vendas, bebendo cerveja e comprando roscas que levavam para 
o mato de beira corgo: logo soube – uma rapariguinha tava lá amoitada, recebendo homens. 
Seu Inspetor pegou essa bichinha e deu uma sova que nunca mais permitiu a ela voltar ao 
povoado. Passados uns pares de meses, novamente a mesma coisa: gente entrando e 
saindo do mato beira-corgo no meiodião de segunda-feria, com efeito! Dessa vez o Inspetor 
se viu na obrigação moral de usar um poucochinho mais de energia. Manteve a mulherzinha 
presa num dos ranchos, e no sábado, aí pelas doze horas, vesprando a entrada dos 
garimpeiros, amarrou ela lá no jatobazeiro do vau, e com pouco pegou a ouvir ao pipoco. 
Ninguém ficou não ficou sabendo ao certo. Alguns garimpeiros ouviram das putinhas com 
quem eles foram trepar que quem estava amarrado no jatobá, naquele dia, era a tal 
mulherzinha, mas ninguém tomou conhecimento disso, que tanto fazia para eles que ali 
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estivesse um homem, uma mulher, uma criança, um bicho ou não estivesse ninguém: 
chegando no vau, o que eles tinham que fazer era disparar as armas no jatobá e isso eles 
faziam infalivelmente, houvesse o que houvesse. Queriam era atirar contra o pau e adeus 
inhana. (ÉLIS, 1978, p. 68).  

 

Na atmosfera aguda do Garimpo da Jaratataca reinava a maldade do Inspetor do Quarteirão. 

Na medida em que os diamantes ficavam cada vez mais rarefeitos, os melhores terrenos para lavrar 

catas eram erodidos e os garimpeiros desapareciam nos sertões à procura de novos veios, o Inspetor 

aquietava-se, pois, sua oportunidade de enriquecimento depois de tantos anos também era arruinada. 

No interior desta trama é que comparece outro personagem, Brisdo, um garimpeiro cuja sorte o 

galanteou com gemas de muito valor guardadas no picuá59. Por descuido, Brisdo perdeu seu picuá e à 

sua procura, reviraram moitas, margens de córregos e interior de ranchos. As gemas desapareceram 

do domínio do garimpeiro e foram parar no império do arguto Inspetor do Quarteirão por furto 

segredado de todos no lugar.  

Ágil e de palavra inquestionável, o Inspetor do Quarteirão colocou em ação o artifício de sua 

iniquidade e logo fez de alguém do lugar o seu bode expiatório. Logo, por desígnio infame do intocado 

Inspetor, o culpado pelo roubo dos diamantes foi o sujeito mais simples do Garimpo da Jaratataca, 

diminuto desde o nome apelidado, Saquinho, e esfarrapado pela miséria e por deficiência mental. A 

maneira como o narrador do conto de Bernardo Élis descreve Saquinho expõe a posição crítica sobre 

os maus-tratos, malvadezas e rigores que golpeavam os pobres e os lanhados do Sertão goiano.   

 

Saquinho era meio imbecil, muito conhecido de todos. Antigamente chegara a trabalhar nas 
catas, mas agora não tinha serviço para ele, que vivia sem que ninguém pudesse atinar 
como. Diziam que se alimentava de moscas, tanajuras, filhotes de cumim, brotos de algumas 
plantas silvestres que só ele conhecia, que a avó ou o avô era bugre obrigado a trabalhar 
amarrado no laço mode não fugir (ÉLIS, 1978, p. 79-80).  

 

Culpado pelo roubo dos diamantes do garimpeiro Brisdo, Saquinho foi condenado por lei 

irrevogável do Inspetor do Quarteirão a ser amarrado no tronco cascudo do jatobazeiro, entregue à 

fúria impávida de Paratudo, que se “Nossinhora adjutorando, ele inda é de matar alguém no jatobazeiro 

[...] ninguém mais tira a sua vezada. De sexta para sábado, pousa ali na beira do corgo [...] ali 

assistindo até a entrada do sol, no sábado, sempre na esperança de que alguém seja amarrado no 

jatobazeiro” (ÉLIS, 1978, p. 69). A trapaça, o roubo e a maldade do Inspetor do Quarteirão ao 

transformar Saquinho, um deficiente mental que perambulava qual bicho no Garimpo da Jaratataca, 

                                                           
59 Espécie de porta-diamantes feita artesanalmente. O picuá é uma peça oca onde os garimpeiros guardam os diamantes, 

feito de pedaço de bambu, semente de jequitibá, chifre ou cano, com o fundo e a tampa de madeira.  
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como escolhido e culpado por sua infame atitude, traduzem a representação, no conto de Bernardo 

Élis, do ambiente perigoso, matreiro e cruel encerrado no garimpo.  

Nas vastidões das paisagens do Cerrado goiano, muitos garimpos de ouro e diamantes 

deixaram marcas, qual cicatrizes, nos solos e nos aluviões de rios e córregos. Onde brotavam 

cascalhos que prometiam riqueza fácil eram abertas estradas poeirentas pelas quais se movimentavam 

milhares de garimpeiros, construíam-se ranchos, surgiram vilas e formaram-se até cidades. 

Localizadas no Oeste Goiano, cidades como Israelândia, Iporá, Amorinópolis, Ivolândia, Baliza e 

Aragarças elevaram-se das lavras diamantíferas. Neste sentido, personagens indomáveis destes 

espaços, os garimpeiros ou “pobres trabalhadores de riquezas” (SOUSA, 2011), descendentes de 

gente excluída, antigos cativos, agregados e meeiros de fazendas e analfabetos humilhados, aflitos e 

ofendidos por donos de terras, políticos e capangueiros que vagueavam os sertões de Goiás.  

Por conseguinte, o conto Sua alma, sua palma, da maneira como foi concebido por Bernardo 

Élis e narrado por seu narrador, vasculha os espaços do garimpo e dos homens e mulheres que o 

movimentam, tece verossimilhanças com a realidade, porém, munido da ficção literária. O texto de Élis 

é lavra profusa das coisas do sertão, donde a crueza e a fatalidade da vida e do trabalho transitam 

palmilhadas na sociedade, nos espaços e nas paisagens profusas de Goiás.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

As contribuições da mediação entre Geografia e Literatura vasculham as possibilidades de 

leitura do espaço, do sujeito e da existência. Elas se difundem sobre a interpretação do vasto mundo 

objetivo e simbólico cuja leitura não se reduz ao campo economicista e produtivista da ciência 

moderna. Este encontro substantivo entre a leitura geográfica do espaço e a literatura permite esmiuçar 

as expressões subjetivas da vida humana, as paixões, sonhos, dramas, desejos e ideologias. No 

entanto, tal empreendimento teórico e analítico não olvida as determinações da realidade social, do 

contexto histórico, econômico e espacial de cada sociedade da qual os sujeitos humanos são parte.  

A literatura e seus gêneros narrativos objetivados nos romances, contos, poemas, crônicas ou 

novelas é capaz de produzir mundos, urdir enredos, criar personagens e desenhar paisagens. Os 

geógrafos empenhados na interpretação do espaço e do sujeito, ao aproximarem-se destes textos, 

poderá descobrir realidades entorpecidas e imiscuídas no íntimo da existência humana. O 

empreendimento ficcional e o legado sistemático da linguagem literária ajudam ainda a entranhar-se 

nas coisas do mundo palmilhando a materialidade e imaterialidade de determinada região ou lugar. Daí 
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a importância da tradição regionalista da literatura e suas contribuições para a empresa acadêmica do 

pesquisador em geografia.  

Em Goiás, a literatura regional é guardiã de prodigiosos escritores como Hugo de Carvalho 

Ramos, Carmo Bernardes, Bernardo Élis e Bariani Ortencio. Estes autores esmiuçaram o Sertão 

goiano e escreveram livros que adentraram tempos e espaços da formação social deste território. O 

mundo rural e seus trabalhadores, o sistema de poder do coronelismo e do patriarcalismo, os conflitos 

agrários e a estrutura fundiária predominada pelos latifúndios comparecem nos textos destes 

regionalistas como testemunhos sociais e históricos da realidade geográfica goiana. Por isso, ao 

considerar as contribuições da literatura regional, o geógrafo poderá ampliar os instrumentais de seu 

trabalho analítico.  

Neste sentido, considera-se a obra de Bernardo Élis como uma das principais fontes de leitura 

lítero-geográfica do espaço em Goiás. Seus romances e contos são tributários de um universo de 

experiências vivenciadas por camponeses, trabalhadores pobres sem terra, garimpeiros e demais 

sujeitos da sociedade rural sertaneja. Há em sua obra uma vultuosidade de elementos que servem de 

matéria prima investigativa para o entendimento profundo da realidade social que povoa os territórios 

cerradeiros do Planalto Central brasileiro.  

Bernardo Élis aproveitou, em sua obra literária, do dilatado campo simbólico, econômico, social 

e político amalgamado na formação espacial goiana. Assim, o garimpo de ouro e diamante é parte 

constitutiva desse processo, permeia a expansão de fronteiras e a ocupação de territórios em Goiás. 

Esta atividade econômica furtiva – o garimpo - reúne também um continente de saberes, fazeres, 

imaginários, sonhos e estórias que irrigou representações literárias regionais.  Destarte, a análise do 

conto Sua alma, sua palma, exemplifica a presença dos garimpos e dos garimpeiros na literatura 

regional e contribui para sublinhar a profusa possibilidade de diálogo entre Geografia e Literatura.  
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APRESENTAÇÃO 

 

No presente trabalho buscamos realizar um estudo da relação entre cidade, memória e 

patrimônio considerando sua articulação também com a imagem e o imaginário. Tal articulação 

conceitual compõe um eixo investigativo/interpretativo que figura como possibilidade de compreender 

traços culturais soterrados no cotidiano, revisitando a ancestralidade presente no espaço urbano das 

cidades históricas e na sua imagem. A dimensão simbólica da cidade liga-se aos percursos da 

memória, das lembranças que fazem da experiência/vivência do espaço objetos de leiturização, 

compreensão e transformação textual inteligível dos artefatos e ideias que agrupados temporal e 

espacialmente, de forma tangível nas construções e memorativo como lendas, mitos, lembranças 

compõem um conjunto semântico que se constroem como narrativa, formam uma imagem de cidade e 

esta imagem organiza uma identidade, um campo de pertencimento, em suma um elo afetivo. 

 

INTRODUÇÃO 

 

As cidades históricas são lugares nos quais observamos quebras no paradigma da 

modernidade que se instalou de forma eficaz por todas as partes e silenciou os sentidos sociais e 

temporais dos espaços. As cidades com seus ocos e cheios são tramas temporais. A paisagem urbana 

e sua memória estão presentes nas fachadas, nos espaços exteriores e além, também na sua 

paisagem interna, nos espaços íntimos e cotidianos que guardam saberes, formas e heranças. Nas 
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cidades históricas há ainda estes sentidos permanentes no lugar. Por muito tempo imersa numa 

temporalidade lenta, tais cidades conservaram tradições e paisagens temporalizadas perceptíveis nos 

traços de linguagem, nas fachadas das casas, nas crenças e ritos, nos mitos e lendas, no universo 

urbano existente no interior das antigas habitações, nos modos de vida e todo um legado social, 

cultural e simbólico que sobreviveu pela “insularidade” nas quais essas cidades estiveram inserida 

durante quase todo século XX, como por exemplo as cidades do estado de Goiás. 

Os arraiais dos quais se originaram essas cidades ligavam-se a exploração do ouro no período 

colonial. Muitas vezes pontos de passagem entre rios, estradas e as minas, estas cidades 

estabeleceram fundindo natureza e cultura. Tratam-se de cidades simbólicas iniciadas da porosidade, 

do contato com o que vem de fora, a cidade simbólica como umbral desses dois mundos – o dentro e o 

fora, o exterior e o interior, fornecendo um quadro de trajetórias subjetivas e mitificadoras a dar elã à 

teia da memória. Suas lendas, festas e todos os tipos de lembranças marcam a sua indissolúvel 

presença na consciência coletiva, cristaliza os dias vividos no cotidiano, percorre os arcos do futuro e 

as curvaturas que o tempo colocou ao nosso alcance. 

A memória fisionômica da cidade se dá através de fragmentos, franjas ou pontos estampados 

no conjunto das edificações ou ainda em registros fotográficos. Uma qualidade que se pode sublinhar 

das permanências urbanas, quando elas existem e, por vezes, tornam-se patrimônio, é a sua 

heterogeneidade, elemento que caracteriza um valor identitário para a cidade. As áreas tombadas pelo 

Patrimônio Artístico e Histórico Nacional, recortam as singularidades do espaço urbano construídas em 

períodos pretéritos resultantes do processo histórico e cultural que sobrevivem nas novas paisagens.  

A paisagem cultural da cidade traz esses elementos sobreviventes das gerações passadas e 

como afirma Santos (2005) estabelece para as atuais a ideia de dívida com o passado. Esta paisagem 

urbana, assim, está repleta de imaginabilidade, definida na perspectiva de Lynch (1997) como a 

qualidade e o valor da imagem urbana expressa a partir dos artefatos e do universo simbólico que a 

envolve e se soma ao adjetivo temporalidade - a qualidade do tempo cronológico presente nas formas, 

nas imagens e nas lembranças. Ao falar, entretanto, em imaginabilidade, temporalidade e cultura, tais 

conceitos evocam outros, com os quais se relacionam, como patrimônio, identidade, imaginário e 

memória. 

Neste trabalho buscaremos analisar esses elementos teóricos-conceituais (memória, imagem, 

imaginário e patrimônio) observando a cidade de Pirenópolis a partir de dois traços culturais, de ordem 

material e imaterial, que sãos suas ruas e janelas e os rituais, sobretudo, a festa do Divino Espírito 

Santo que acontece nessas ruas. Junto com as janelas, as portas, os arcos, as igrejas, as praças, os 
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coretos, ou seja, os espaços de memória são também plenos do imaginário social e, portanto, grávidos 

do futuro.  

Parte da metodologia empregada nesta investigação é retratar a cidade reiteradamente, 

visitando e revistando sua imagem, observando os detalhes que transformam a imagem urbana no seu 

cotidiano. Uma semiótica do fluxo de imagens das ruas e das janelas que interagem com o permanente 

visto como patrimônio. A cidade cria uma paisagem de encantamento proporcionando ao citadino e ao 

visitante desfrutar de um “divertimento” único, da sua variedade, das suas cores e das camadas de 

tempo que vivem presentes neste espaço da memória.  

 

JANELAS ENCANTADAS: A POESIA DAS RUAS NA CIDADE DE PIRENÓPOLIS  

 

As janelas de Pirenópolis conectar-se-iam, sem esforço, às janelas da alma pintadas por 

Leonardo da Vinci. São poros festivos e coloridos para o mundo. Essas janelas detêm, além de sua 

função de iluminação no interior dos espaços, também uma função de balcão: abrigam artes e 

artesanatos, prismas tapetes, bonecas, chaleiras, namoradeiras, caretas e todo um universo de objetos 

ligados a cultura e aos símbolos que são atribuídos à cidade. São janelas-balcões que criam uma 

comunicação entre interior e exterior dos espaços, emoldurando em formas conhecidas e definidas 

produtos e imagens que se desejam mostrar e difundir, oferecendo-os como itens de consumo ou como 

elementos de identidade e de imaginação. Muitas formas de janelas emergem na paisagem de 

Pirenópolis embora aja um predomínio das janelas de tipo colonial de madeira com moldura, como 

também de vidro, moldura e madeira. 
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Figura 22 - Janela em Pirenópolis - Goiás 

 

Fonte:Arquivo pessoal do autor (2011). 
Foto: Givaldo Ferreira Corcinio Junior.  

 

A namoradeira “espia” o movimento da rua, com os cotovelos sobre um tapete de rosas e 

enche a cidade de alma e encantamento. Mas ela não fica todo o tempo ali. Sai, deixa outros objetos a 

vista, compartilha seu espaço com outras namoradeiras, de diferentes etnias e trajes. As janelas estão 

sempre “povoadas” de esculturas e de objetos. Estão abertas a um olhar semiótico e poético. São 

plenas de encantamento e não se fixam numa única imagem, numa única paisagem. Transformam 

cotidianamente a paisagem de Pirenópolis. Ao longo de uma semana de um mês muitas “janelas” se 

sucedem na paisagem, entre o fixo e o fluxo dos artesanatos nelas dispostos. As janelas se 

apresentam como um convite a novidade, um convite a visitar e revisitar a paisagem da cidade, sempre 

a mesma e sempre renovada. Uma dialética das formas e do tempo ali se estabelece diante do olhar 

do passante. 

Há uma profundidade nesta paisagem: o entrelaçamento de formas ao longo do tempo; as 

casas vão dobrando os seus sentidos e contando histórias. Cecília Meireles observou na obra Escolha 

o seu sonho e as mensagens desses artefatos na paisagem: 

 

(…) o que nenhum arranha-céu poderá ter e as casas antigas tinham, é esse ar humano, 
esse modo comunicativo, essa expressão de gentileza que encheiam de mensagens 
amáveis as ruas de outrora (MEIRELES, 1986, p. 21). 
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Figura 23 – Janela com caretas 

 

Fonte:Arquivo pessoal da autora (2013). Pirenópolis (Goiás). 
Foto: Valéria Cristina Pereira da Silva. 

 

O ENCANTAMENTO MÁGICO-MÍTICO E RELIGIOSO – A FESTA NAS RUAS DO TEMPO 

 

A festa religiosa é um dos últimos atos de um conjunto de manifestações mágico-sagradas. É 

um rito comemorativo repleto de símbolos que, por vezes, sobrevive pela tradição, as vezes por 

subverter a tradição. Muitos símbolos permanecem arrefecidos, ou seja, figuram no conjunto de 

representações sociais, contudo, muito do conteúdo de suas mensagens foram esquecidas. As práticas 

rituais e festivas que sobreviveram na modernidade e sua violência contra a imaginação, constituem 

hoje um patrimônio a ser lido e preservado. 

É preciso mergulhar nas imagens sobreviventes, descascar as camadas de tempo que a 

envolvem para começar a lapidar os seus sentidos. Como afirma Eliade (1996, p.14), a dessacralização 

intensa do homem moderno alterou profundamente o conteúdo da sua vida espiritual; mesmo assim, 

não rompeu com as matrizes da sua imaginação e todo um refugo mitológico sobrevive em zonas mal 

administradas. A festa que por si só, já é um universo simbólico, extenso em constelações semânticas, 
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com seu invólucro de cores, brilhos, gentes e gestos. Já Berger (2000) afirma que essa 

dessacralização não é mais do que um aspecto de uma sociedade que, no seu aspecto mais alargado, 

se mostrar intensamente envolvida com o místico, dando novas leituras a essa relação entre o homem 

e o sagrado. 

 

Figura 24 - Procissão com coroa do Divino 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor (2012). Pirenópolis (Goiás). 
Foto: Givaldo Ferreira Corcinio Junior. 

 

Nana Vieria (2008) abre o seu livro “O Divino em Festa” com a seguinte epígrafe: “As cidades 

têm vocações. A grande maioria cultiva apenas coisas da terra. Algumas poucas, muito poucas, 

cultivam coisas do céu. Por isso são divinas.”  As cidades que cultivam as coisas do céu, além de 

divinas, detém outros segredos, sentidos e sentimentos. Toda cidade é uma cidade imaginária por 

excelência e é na festa (especialmente nas religiosas) que esse espaço permite que aflorem outros 

traços, que as ressignifica. 

O destaque dado a este ensaio é a Festa Religiosa. Antes de buscar analisar a Festa a partir 

deste prisma, seguindo a perspectiva de Eliade (1996) gostaríamos de sublinhar o adjetivo religioso 

que acompanha tal festa, pois, será nesta esfera simbólica que ela será analisada.  

Antes de adentrar nesta constelação de sentidos estampada no imaginário da Festa Religiosa, 

partindo da seguinte tese: A cidade histórica, com suas paisagens temporalizadas, suas ruas de cidade 

colonial, suas janelas e portas abertas para o espaço público, para o contato e a convivência social é 

condição sinequanom para a preservação também da Festa Religiosa e seu imaginário. 

 As cidades de Pirenópolis, Goiás (também conhecida como Vila Boa de Goiás ou Cidade de 

Goiás), Corumbá de Goiás, assim como tantas outras cidades históricas deste estado e mesmo do 
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Brasil, têm na sua condição de permanência em detrimento da mudança, a possibilidade de consolidar-

se como espaços peculiares e caros à memória. Livradas pelo esquecimento e pelo isolamento do 

processo de modernização por muito tempo, são agora consideradas cidades da memória pela 

valorização e redescoberta do Patrimônio.  

 

Figura 25- Igreja Matriz de Nossa Senhora da Penha de França, em Corumbá de Goiás 

 

Fonte:Arquivo pessoal da autora (2013). Contemplada por programa de restauração do IPHAN.  
Foto: Valéria Cristina Pereira da Silva. 

 

Partimos aqui da concepção de que o espaço temporalizado, com “acúmulos” materiais de 

outros tempos, é responsável pela paisagem cultural na sua totalidade. Ou seja, não há aqui uma 

separação entre cultura material – a paisagem arquitetônica e urbanística desta cidade, o chamado 

patrimônio de pedra e cal – e a cultura imaterial – a festa, os ritos, o mágico religioso, o imaginário e o 

simbólico. Material-Imaterial são a urdidura da mesma Paisagem Cultural, ambas se manifestam e são, 

nesta leitura, ontologicamente unas e dependentes. Ou seja, o corpo e alma da cidade não estão 

separados. Assentados este chão fundamental do qual partimos, é preciso também apresentar a Festa 

Religiosa, alguns dos seus conteúdos fundamentais, pressupostos e simbolismos. 

A festa religiosa é um rito comemorativo repleto de símbolos que, por vezes, sobreviveu nas 

cidades onde o peso da permanência é maior do que o da transformação. Assim, muitos símbolos 

permaneceram, apesar de arrefecidos e, mesmo assim, podem ser compreendidos como chaves que 

disponíveis para serem acessadas, revisitadas, retomadas ou mesmo ressemantizadas. As práticas 

rituais e festivas que sobreviveram a violência contra a imaginação, contra o simbólico, contra qualquer 

forma de transcendência que venha do contato mágico com o imaginário possibilita que perscrutemos 
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que tal transcendência constituí hoje um patrimônio a ser lido e preservado e compreendido dentro dos 

conjuntos urbanos e humanos que ali se estabelecem. 

Desse modo, pensar as cidades e as festas religiosas, assim como os suportes – tal qual a 

literatura – que captam esse par de objetos, é perceber a teia de sentidos e desejos que criam no 

cotidiano fortes implicações de uns sobre os outros, possibilitando assim que o escrever traduza o 

transcendente, que se materializa nas relações que são travadas no espaço da cidade. 

Essa condição é amplificada pelos homens e suas relações. Nascimento (1998) aponta que a 

festa religiosa se espraia pelo espaço, conectando não só o santuário onde ocorre com os seus 

arredores, mas também com lugares mais alargados e distantes, como as cidades de origem dos 

romeiros, que carregam em si partes dessas origens, destinos e transcursos. 

 

Figura 26 - Procissão na Festa do Divino 

 

Fonte:Arquivo pessoal do autor (2012). Pirenópolis, Goiás. 
Foto: Givaldo Ferreira Corcinio Junior. 
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Figura 27 - Saída da Romaria dos Carreiros 

 

Fonte:Arquivo pessoal do autor (2014). Damôlandia, Goiás.  
Foto: Givaldo Ferreira Corcinio Junior. 

 

Antes de entrar nas representações da Festa em diversos suportes é necessário compreender 

o máximo possível o simbolismo da festa presente em seus signos, sua riqueza cromática, a natureza 

epifânica que está na origem do rito e amadurece sob a forma de festa. 

 

PAISAGEM, PATRIMÔNIO E CULTURA 

 

Para Lynch (1997) imaginabilidade é a característica, num objeto físico, que lhe confere uma 

alta probabilidade de evocar uma imagem forte em qualquer observador dado, correspondendo 

também às qualidades físicas relacionadas aos atributos de identidade que formam uma imagem 

mental, representativa e incidida sobre o ambiente físico. Ainda segundo Lynch (1997) uma cidade 

altamente “imaginável” é aquela na qual o domínio sensorial do espaço não seria apenas simplificado, 

mas igualmente ampliado e aprofundado, uma cidade distinta, legível e visível que convidasse o olho e 

o ouvido a uma participação maior, pois, a paisagem urbana é algo para ser visto e lembrado. Neste 

ponto destacamos como é marcante a intersecção entre imaginabilidade, temporalidade, identidade, 

imaginário, memória e patrimônio na cidade de Pirenópolis e de modo mais amplo, esse conjunto 

relacional pode ser compreendido como parte integrante da cultura. 

O conceito de cultura, embora seja um conceito chave, torna-se bastante polêmico por seu 

pluralismo, a começar pelo sentido etimológico da palavra, no qual, segundo Eagleton (2005) um dos 

significados originais de cultura é lavoura (cultivo agrícola), mas o termo foi considerado modernamente 

como oposto de natureza e antes mesmo de definir o que é cultura incorremos num número 
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considerável de classificações, tais como, cultura erudita, cultura popular, cultura de massa, 

contracultura etc, as quais não nos cabe discutir nesta ocasião. Interessa-nos aqui compreender a 

cultura como um modo de vida gerador de bens, usos e costumes que ao longo do tempo conforma o 

espaço urbano e que podem ser apreendidos por meio da memória. 

Olhar a cidade geralmente é deparar-se mais com as mudanças do que com as permanências. 

As imagens que, por vezes, as cidades em processo de modernização trazem faz com que elas se 

tornam pouco didáticas em relação ao seu passado, principalmente, quando o foco é o espaço urbano 

enquanto paisagem cultural. O olhar rotinizado já não identifica texturas da memória colocando suas 

“camadas” de sentido numa condição de invisibilidade e silêncio. Esse aspecto, porém, é bloqueado 

nas cidades históricas como Pirenópolis. Partimos do pressuposto que pluralizar a linguagem da 

memória, por meio de outras fontes, permite pinçar lugares de significação e identidade. De acordo 

com Eliade (1996, p.8) o pensamento simbólico não é uma área exclusiva da criança, do poeta ou do 

desequilibrado, mas inerente ao humano, anterior a linguagem e a razão discursiva. O símbolo seria 

responsável por revelar dimensões profundas da realidade. As imagens são elementos catalizadores 

desses símbolos e, através das narrativas de antigos moradores, por exemplo, podem-se ir legendando 

os espaços temporalizados ou mesmo espaços afetivos. A memória estabelece uma relação 

complementar com a imaginabilidade e auxilia a pinçagem de locais significativos, hidratados por 

símbolos e signos que compõem a imagem dessas cidades singulares no cenário brasileiro. 

 

Figura 28 - Público defronte à Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário, 
durante missa na Festa do Divino 

 

Fonte:Arquivo pessoal do autor (2012). Pirenópolis, Goiás. 
Foto: Givaldo Ferreira Corcinio Junior. 
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Erroneamente se difundiu no Brasil que só merecia ser preservado bens culturais de acentuado 

alargamento no quadro cronológico e que denotassem, no caso dos bens edificados, uma marcada 

erudição arquitetônica, sobretudo com critério de autoria. A criação destruidora da modernidade não 

raramente julgou de forma apressada o que tinha e o que não tinha importância sociocultural e histórica 

e estabeleceu uma ideia equivocada de monumentalidade. 

A releitura contemporânea da cidade e de seus bens culturais estabelece que qualquer obra 

edificada pode-se tornar patrimônio desde que tenha um significado coletivo, material/imaterial 

relevante e, independente dos critérios anteriormente esquadrinhados, cabe examinar de modo mais 

complexo e qualificado o contexto no qual um determinado artefato se insere. Podemos então compor, 

desse modo, a perspectiva de que as “Janelas de Pirenópolis”, além de si mesmas, também captam 

imagens no seu fluxo, a movência dos objetos também em um patrimônio que representa algo ainda 

não dito: um patrimônio que é humano.  

 

Figura 29 - Olhando pelo outro lado. 

 

Fonte:Arquivo pessoal (2013). Cidade de Goiás. 
Foto: Givaldo Ferreira Corcinio Junior. 
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Argan (1998) aponta que até mesmo a cidade moderna pode se tornar um museu e esse termo 

“museu” não deve ser considerado um depósito de bens culturais, mas sim um instrumento científico e 

didático para a formação figurativa ou para pensamento visual da cidade. Traçada a importância 

simbólica nas várias dimensões da vida, podemos considerar aquilo que corresponde ao sagrado 

dentro da construção imagética da cidade. Assim, cabe-nos ao menos apresentar uma parte que seja 

da constelação simbólica que cerca a Festa dentro dessas cidades patrimonializadas e de sua 

paisagem. Trata-se de uma explosão simbólica advinda de múltiplos elementos onde signos, imagens e 

ritos se fundem em novos significantes e conformam significados dentro de significados presentes na 

composição das imagens que recebemos desses espaços.  

Na tentativa de superar a separação apenas “didática” entre patrimônio material e imaterial, 

pois essas esferas se conjugam todo o tempo – por exemplo uma casa além de ser material comporta 

sempre um simbolismo; um rito se materializa nas práticas – é que tratamos a memória e o imaginário 

também como patrimônio. 

 

Figura 30 - Farricocos na janela 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor (2013). Cidade de Goiás. 
Foto: Givaldo Ferreira Corcinio Junior. 
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PIRENÓPOLIS UMA PAISAGEM DA MEMÓRIA 

 

Neste trajeto, debruçar-nos-emos (e debruçar é também, de algum modo, dobrar-se) sobre as 

implicações representadas no tema: imagens e imaginário na festa religiosa. 

A festa que por si só, já é um universo simbólico, extenso em constelações semânticas, com 

seu invólucro de cores, brilhos, gentes e gestos. Quando essa representação é dobrada e desdobrada, 

esse universo simbólico captado pelas imagens e o imaginário urbano amplia-se e traz para nós alguns 

problemas a serem considerados na análise: Quem olha a festa pela janela da produção cultural, 

escrevendo sobre ela, não é o festeiro, não é o participante da festa e, portanto, nem sempre entende 

a festa religiosa como uma parte de um conjunto mais amplo de práticas sagradas, míticas e simbólicas 

que culmina na comemoração e, por vezes, na epifania que fecha um ciclo de manifestações religiosas, 

preparando para o próximo.  

As ambiguidades e contradições fazem com que o culto que se rende hoje ao patrimônio 

histórico edificado e como ele se articula com o imaginário da cidade deve merecer dos pesquisadores 

questionamentos e reflexão atenta. É necessário um estudo cuidadoso para não eleger apenas aquilo 

que se refere a uma herança elitizada, reduzindo arbitrariamente as representações da sociedade e as 

questões que ela encerra. Isso ocorre também porque quando pensamos a partir da mudança no 

imaginário as cidades históricas são revestidas de significação articulada pelos seus moradores e por 

aqueles que circulam nesses espaços, de modo que as imagens que elas comportam tornam-se 

transparentes e os patrimônios locais isolados, visualmente menos expressivos no tempo e no espaço.  

De acordo com Argan (1998) também são espaços urbanos os ambientes das casas 

particulares, o retábulo do altar da igreja, a decoração do quarto de dormir ou da sala de jantar, até 

mesmo o vestuário e o ornamento com que as pessoas se movem recitam a sua parte na dimensão 

cênica da cidade. Além disso, são espaços urbanos, mnemônico-imaginários, as extensões da 

influência da cidade. Assim memória e imaginário são também patrimônios inscritos no espaço-tempo a 

serem trabalhados, compreendidas e ressignificados. São ao mesmo tempo material e imaterial, 

componentes de identidade e pertencimento, patrimônio e cultura. 

A cidade de Pirenópolis capta as mudanças presentes no modo como o imaginário da cidade 

vai sendo inserido nos circuitos de fruição e de compreensão das relações entre memória e consumo, 

exigindo de quem se aproxima dos espaços citadinos uma percepção dessas mudanças e uma 

compreensão múltipla, rizomática, dessas interações. 

As festas religiosas, que guardam no imaginário coletivo aspectos de identidade, ação e 

interação, também resvalam no vislumbre do bem cultural a ser valorizado para uma propagação 
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midiática e de consumo. As janelas que guardam belezas e sensibilidade, emoldurando olhares e 

fazeres, também possibilitam essa interação entre o dentro e o fora, o consumo e o permanente, o 

vislumbrar da novidade e da tradição, mediando assim essa articulação entre espaços, mentes e 

imagens. 

Ao mesmo tempo que os espaços buscam mobilizar memórias e significados, eles travam com 

os novos sentidos um diálogo que se faz presente na elaboração das imagens icônicas da memória e 

da identidade da cidade. 

 

CONCLUSÃO 

 

Os olhares que lançamos sobre as cidades são direcionados por elementos que estão 

presentes no próprio acervo de referências que portamos. As cidades históricas como Pirenópolis 

acabam por jogar com nosso olhar uma espécie de loteria, na qual ela apresenta os prêmios e os 

“números” sobre os quais podemos apostar, e  cabe ao nosso acervo imagético sortear aquilo que é 

utilizado como pauta para que possa se compreender o espaço e os signos que ele carrega, captando 

não só aspectos do momento que vivemos mas também as sobrevivências que se fazem presentes 

nessa exposição imaginária propiciada pelas ruas, janelas, festas e fazeres desse espaço outrora 

esquecido e, por isso, mantido em sua potência memorial. 

Se presenciamos um conflito entre sacralização e dessacralização do mundo e das gentes, os 

traços do divino ainda são comportados nessas cidades que transitam, mesmo que sob intenso conflito, 

entre a tradição que ganha sobreviva no cotidiano e uma modernidade que busca lançar tais memórias 

para um espaço secundário na elaboração de novos espaços e anseios na urbe. Teias que captam 

esses anseios cristalizam-se nas festas que enfrentam o mundo contemporâneo com traços simbólicos 

consolidados de um outro tempo, mas na mesma dinâmica podem vincular-se ao passado sem uma 

preocupação tão intenção e pronunciada. 

A cidade histórica tem em suas janelas um espaço privilegiado de interface entre os diversos 

polos que podem ser elencados nesses espaços: o agora, o antes e o depois, o dentro e o fora, o 

íntimo e o público, o tradicional e o comercial. As molduras de outros tempos lançam para um novo 

olhar coisas que podem construir uma nova memória, como objetos, artesanatos, namoradeiras e 

caretas que passam assim a povoar as ruas e os olhares não apenas com o esperado e o visível, mas 

também com o simbólico, o emocional, o memorial e o imaginado. Essas articulações colocam-se ainda 

mais em relevo nos momentos epifânicos que a festa religiosa possibilita, cruzando antigas práticas 

com modernos modos de fruir o espaço público, gerando novas (co)relações de vivência, atualizando o 
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imaginário e ressemantizando as antigas imagens que são possíveis nesses espaços de uma memória 

não-intencional, mas hoje capital na construção de uma imaginabilidade desses espaços citadinos. 
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