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PREFÁCIO 

 

O Seminário de Apresentação dos Trabalhos de Conclusão de Curso dos Cursos de Letras: 

Português e Bacharelados e de Letras Línguas Estrangeiras é um evento acadêmico-científico 

da Faculdade de Letras da UFG que  tem o objetivo de socializar as pesquisas de TCC 

desenvolvidas pelos alunos dos cursos de Letras: Espanhol, Letras: Francês, Letras: Inglês, 

Letras: Português e os Bacharelados, Letras: Linguística e Letras: Estudos Literários, da 

Faculdade de Letras da UFG.  

Durante o evento referente ao ano letivo de 2020, realizado nos dias 7 e 8 de junho de 2021, 

os alunos concluintes dos cursos citados apresentaram os trabalhos desenvolvidos no 

transcurso das disciplinas de TCC 1 e TCC 2, sob a supervisão de um professor orientador. 

Sendo destinado a alunos, professores, pesquisadores e demais interessados, o seminário  

propiciou, aos participantes, oportunidades de reflexão crítica sobre as temáticas pesquisadas, 

bem como criou condições para que investigações acadêmicas tivessem maior visibilidade 

pela comunidade universitária e pela comunidade geral.  

Pela primeira vez, desde sua primeira edição, o Seminário de TCC do ano letivo de 2020 foi 

realizado totalmente na modalidade online. Como bem sabemos, as várias áreas da sociedade 

foram afetadas pela pandemia de COVID-19, produzindo impactos sociais, econômicos, 

políticos, culturais, além das enormes repercussões na saúde e na educação. Essa situação de 

emergência global fez com que as instituições educacionais de todos os níveis de ensino 

optassem por uma nova realidade, o ensino remoto emergencial (ERE), para dar continuidade 

às atividades escolares, respeitando as regras sanitárias de distanciamento social. Na UFG, o 

ERE surgiu, então, como uma solução emergencial adotada ao longo dos anos de 2020, 2021 

e parte de 2022, afetando não somente as atividades relativas às aulas, mas, também, a 

realização de eventos acadêmicos.  

O ano de 2020, certamente, ficou conhecido como ―O Ano dos Eventos Online‖ e, na história 

da Faculdade de Letras, ficará marcado, por um lado, como aquele que nos mostrou uma 

nova forma de fazer os encontros acadêmico-científicos, por meio de uma nova modalidade 

que permite compartilhar o conhecimento além dos limites de qualquer centro de eventos e 

que, apesar de distante fisicamente, continua ao alcance de um clique. Trata-se da utilização 

da tecnologia com o objetivo de amplificar e democratizar o acesso à produção de 
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conhecimento, bem como possibilitar uma maior troca de informações e experiências entre 

graduandos, pesquisadores e demais interessados que, de outra forma, provavelmente não 

teriam esta oportunidade. Por outro lado, ficará registrado também como a ação acadêmica na 

qual houve atos de invasão em salas remotas nas quais trabalhos relacionados a estudos 

LGBTQIA+ e estudos de gênero eram apresentados. As invasões se configuram como 

ataques de ódio, com aberta declaração de LGBTfobia, misoginia e racismo, dignos de 

rechaço. Por isso, destaca-se que o Conselho Diretor da FL/UFG publicou uma nota de 

repúdio declarando que medidas técnicas de segurança e medidas legais por crime digital e 

crime de discriminação às pessoas LGBTQIA+, às mulheres, bem como por racismo, seriam 

tomadas. 

Enfim, apresentamos, aqui, o conjunto de trabalhos finais submetidos, autorizados pelos 

participantes e organizados nestes que são os Anais Eletrônicos do Seminário de 

Apresentação dos Trabalhos de Conclusão de Curso de 2020. Esperamos que os avanços 

aqui representados por uma modalidade nova de realização do evento sejam duradouros e 

tragam cada vez mais integração entre os diferentes profissionais e acadêmicos possibilitando 

impulsionar avanços acadêmico-científicos e melhorar a formação dos envolvidos neste 

processo. Esperamos, ainda, que estes Anais possam contribuir para o aperfeiçoamento 

daqueles interessados nas questões envolvidas nos processos de ensino-aprendizagem de 

línguas e de literatura.  

Desejamos a tod@s uma excelente leitura!  

  

 

Eliane Carolina de Oliveira  

Curso de Letras: Inglês 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

O Seminário de TCC – 2020 da Faculdade de Letras (FL) da Universidade Federal de 

Goiás (UFG) foi realizado nos dias 7 e 8 de junho de 2021 em função tanto do descompasso 

entre o calendário acadêmico e o calendário civil quanto à suspensão das aulas no primeiro 

semestre de 2020, por causa da pandemia do novo Coronavírus e das restrições advindas do 

aumento de casos de Covid-19. Dessa forma, o evento ocorreu de modo online, via 

plataforma de videoconferência Google Meet, e contou com 71 trabalhos apresentados e/ou 

defendidos, provenientes dos cursos de nossa Unidade Acadêmica: Licenciaturas em: Letras: 

Espanhol, Letras: Francês, Letras: Inglês e Letras: Português e Bacharelados em: Letras: 

Linguística e Letras: Estudos Literários. Os trabalhos das foram avaliados por um/a leitor/a 

crítico/a ou por uma banca composta por três professores/as-pesquisadores/as da Unidade ou 

externos. O formato virtual do evento possibilitou que colaboradores/as, de diversas IES de 

Goiás e do Brasil, participassem das bancas, fato que contribuiu para o enriquecimento da 

atividade. A seguir, apresentamos os 15 trabalhos autorizados para publicação, as temáticas 

abordadas, os objetivos traçados, o arcabouço teórico-metodológico utilizado e os resultados 

obtidos.  

O TCC Portfólio de atividades com o uso de canções como recurso para despertar 

a motivação na aprendizagem de E/LE, de autoria de Adryelly da Silva Queiroz, orientado 

pela Profa. Lucielena Mendonça de Lima, trata de um portfólio docente de atividades para 

ensinar espanhol a alunos brasileiros na Educação Básica por meio de canções. Seu objetivo 

principal foi defender que o uso do gênero discursivo ‗música‘ pode despertar a motivação e 

auxiliar no desenvolvimento da competência comunicativa (HYMES, 1972). Escolheu-se 

trabalhar com canções, pois, além de possuir grande potencial comunicativo, é também um 

produto cultural, uma literatura e um grande condutor de transmissão de ideologias e crenças. 

Com elas, pode-se refletir sobre as muitas diferenças culturais como os hábitos e costumes 

dos povos hispano-falantes (BURMAN et al., 2002). 

Já o estudo, Significação e sommelieria: análise de súmulas de concurso cervejeiro 

(BJCP) à luz da semiótica, de Arthur Brito Steckelberg, orientado pela Profa. Edna Silva 

Faria, consiste em uma discussão interdisciplinar sobre a descrição sensorial em súmulas de 
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concursos cervejeiros. Como parte dos objetivos específicos, expôs-se a relação dicotômica e 

indissociável entre estética e estesia na análise sensorial técnica, bem como a pertinência de 

categorizações semânticas na classificação e no estudo do sabor. Os procedimentos 

metodológicos adotados consistem em revisão bibliográfica e análise qualitativa de seis 

súmulas de concurso cervejeiro (BJCP) a partir das categorias semânticas mencionadas. O 

referencial teórico reúne pesquisadores da linguística e do universo cervejeiro, dos quais se 

destacam: Randy Mosher, Garret Oliver, José Luiz Fiorin, Jean-Marie Floch e Gianfranco 

Marrone.  

O estudo Percepções de professores da educação básica sobre o ensino remoto 

emergencial, de Atos Paulo Rodrigues Silva, orientado pela Profa. Alba Cristhiane Santana, 

analisa a percepção de professores da educação básica a respeito do ensino remoto e do uso 

de tecnologias digitais no contexto da pandemia de COVID-19. O objetivo geral foi 

compreender como a mediação afetivo-pedagógica tem sido impactada pelas mudanças 

ocasionadas pela transição emergencial do ambiente de ensino, do presencial para o online, 

sob a perspectiva dos professores da rede básica. Participaram do estudo 20 professores(as) 

cujas experiências foram compartilhadas por meio de um questionário online. Os dados 

coletados foram analisados à luz da teoria histórico-cultural, para a qual a afetividade é 

compreendida como uma dimensão constitutiva da subjetividade humana de forma 

indissociável da cognição. Os dados indicam a existência de dificuldades em relação às 

condições de trabalho e do ensino remoto, bem como alterações emocionais resultantes do 

momento de pandemia que podem comprometer o processo de ensino-aprendizagem.  

O trabalho Metodologias Ativas nas práticas de leitura literária, de Ediléia Luiz da 

Paz, orientado pela Profa. Margareth Lobato, debate sobre a qualidade da leitura literária 

praticada na escola. Assim, o objetivo geral é entender como têm sido desenvolvidas as 

práticas de leitura literária nas escolas brasileiras, de modo a obter um quadro de critérios que 

venham auxiliar os professores na elaboração de aulas que realmente despertem o interesse 

do aluno e o aproxime efetivamente do universo da leitura literária. Analisam-se cinco planos 

de aula sobre leitura literária, que tenham como objeto o poema ―Vou-me embora pra 

Pasárgada‖, do poeta Manuel Bandeira, com o intuito de se observar a didática proposta pelos 

professores, identificando os aspectos adequados ou inadequados de acordo com o que o 

docente propôs. Constatou-se que em algumas propostas de aula os professores pecam por 

obrigar os alunos a ler sob os direcionamentos de ―bons modelos‖ de leitura de poesia, o que 

impede que eles se relacionem mais afetivamente com o poema lido. No entanto, há os planos 



12 
 

mais bem-sucedidos, por apresentarem estratégias de leituras mediadas pelos professores, o 

que vem a enriquecer a aula com um todo. 

O TCC Expressões do romance moderno (em Água Viva, de Clarice Lispector) 

na obra de Clarice Lispecto, de Beatriz Serrado Gonçalves, orientado pela Profa. Leila 

Borges Dias Santos, se propôs a analisar as aproximações entre o romance moderno e o 

sétimo romance de Clarice Lispector, Água Viva. Assim, foi elaborada uma pesquisa 

qualitativa por meio da revisão bibliográfica de materiais pertinentes ao assunto, abrangendo 

a Teoria do Romance e autores como Anatol Rosenfeld (2009), Gilberto Mendonça Telles 

(1979), Mikhail Bakhtin (2002), Antonio Candido (2000), Georg Lukács (2009) e Massaud 

Moisés  (1978), além do estudo crítico-biográficos de Lispector, que contou com autores 

como Benjamin Moser (2016; 2017), Edgar Cézar Nolasco (2004), Benedito Nunes (1989), 

Berta Waldman (2002), Nádia Battella Gotlib (1995) e outros. Dessa forma, objetivou-se 

elucidar as readaptações geradas na produção romanesca moderna, visto que, em Água Viva, 

Lispector subverte os preceitos tradicionais do romance, rompendo com o pensamento 

cronológico-linear e o espaço físico empírico, transfigurando o romance em uma experiência 

de linguagem que existe no limiar da dimensão psicológica.  

A investigação “O corpo em que nasci”: o corpo como ethos discursivo em uma 

narrativa de autoria feminina, de Geovanna Araújo Carneiro Tavares Dourado, orientada 

pela Profa. Edna Silva Faria, analisa a obra literária autobiográfica ―O corpo em que nasci‖ 

(2013), da autora mexicana Guadalupe Nettel. O objetivo desta pesquisa é explorar os 

diferentes ethos discursivos presentes no romance analisado e compreender como, no 

romance autobiográfico, a enunciadora constrói imagens (ethos) de si e das outras 

personagens. Utiliza-se como metodologia a análise de corpus e a revisão bibliográfica, a 

sequência:  uma discussão acerca da noção de autor a partir de duas perspectivas: a do campo 

literário e da Análise do Discurso com suporte nas concepções de Maingueneau (2010) e 

Bakhtin (2006). Uma reflexão sobre autoria feminina, com base nos estudos de Telles (1992). 

Como resultado, observamos que os elementos autobiográficos, o uso da primeira pessoa, 

entre outras estratégias discursivas utilizadas por Nettel (2013) criam, na narrativa 

autobiográfica, um campo discursivo que favorece a construção dos ethos desejados. 

A investigação As mulheres epifânicas de Clarice Lispector, de Gustavo Maia 

Silva, orientada pela Profa. Leila Borges Dias Santos, tem como objetivo observar as 

estruturas narrativas dos contos de Clarice Lispector e identificar os tipos de epifania 
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presentes neles, assim como os modos de narrar desempenhados pela autora. Ademais, esse 

instante epifânico tem uma relação direta com personagens mulheres das quais o autor do 

estudo disserta sobre e tenta delimitar as questões femininas descritas nesses contos. Pontua 

ainda a relação de Clarice com o fato de ser uma escritora mulher, como ela trabalhou isso 

nos seus romances e contos; o pesquisador volta seu foco para suas personagens femininas e 

suas narrativas, problemáticas desenvolvidas nos mais diversos gêneros escritos pela autora, 

leva-se o dito anteriormente para uma ótica social. Por fim, os contos que compõem o corpus 

da investigação são: ―A mensagem"; ―Cem anos de perdão‖; ―A imitação da rosa‖ e 

―Preciosidade‖ escolhidos como meio para comprovar e exemplificar os objetivos. 

O artigo A constituição linguístico-discursiva de veículos publicitários da Neston 

ao longo de 60 anos, de Igor Stival Bandeira, orientado pelo Prof. Leosmar Aparecido da 

Silva, tem como objetivo analisar as manifestações linguísticas-discursivas de veículos 

publicitários da Neston ao longo de 60 anos. A pesquisa se fundamenta na hipótese de que, ao 

longo de sessenta anos, os recursos linguísticos-discursivos verbais e não verbais, que 

objetivam influenciar o público da Neston, foram se modificando tanto linguística quanto 

discursivamente, a fim de se readaptarem às novas tendências sócio-históricas das relações 

comerciais e sociais. Como resultado, constatou-se que elas possuem os elementos 

persuasivos abordados neste artigo e que, com o passar dos anos, foram se modificando. Eles 

se apresentam das mais variadas formas, que são possíveis de serem identificadas pela 

maneira como é estruturado o discurso. Ao mesmo tempo, concluiu-se que há um discurso 

que permanece inalterado, que pretende criar um padrão de criança saudável e ativa para que, 

assim, seja bem aceita pela sociedade e consiga se integrar a essa com mais facilidade. 

O TCC “Depósito dos rejeitados”: tematização e figurativização do abandono 

social, de Izabelle  Andrade da Silva, orientado pela Profa. Edna Silva Faria trata dos 

aspectos de figurativização e de tematização, a partir da teoria semiótica, para a análise da 

canção ―depósito dos rejeitados‖. Intentou-se identificar as figuras e temas pertencentes ao 

corpus, a fim de apresentar como os elementos do nível discursivo fornecem aparato no 

processo de significação do texto, bem como investigar os elementos que constituem o objeto 

em estudo para evidenciar como a composição se utiliza das várias produções de sentido no 

que se refere ao tema do abandono social. O material analisado propõe uma discussão social e 

uma reflexão sobre as estruturas sociais, através da expressão cultural e artística de manifesto 

e crítica do movimento HIP HOP com o Rap. A realização da investigação permitiu obter 

como resultado que as figuras e temas constituem pilares isotópicos que, a cada elemento de 
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análise, evidenciam os traços do abandono social e se mostram como importante ferramenta 

para abordagens sociais e históricas.  

O trabalho O(s) discurso(s) sobre atitudes e práticas racistas e antirracistas no 

Curso de Licenciatura Letras/Português da UFG, de Janaína Batista Neres, orientado pela 

Profa. Mirian Santos de Cerqueira, tem como objetivo principal analisar o(s) discurso(s) 

sobre atitudes e práticas racistas e antirracistas presentes no Curso de Licenciatura em 

Letras/Português da Universidade Federal de Goiás. Para isso, foi realizada uma entrevista, 

através de um questionário com alunos da graduação em Letras/Português da UFG. O 

questionário visou obter respostas acerca de atitudes e práticas racistas e antirracistas, para, 

assim, a partir das respostas dadas, descrever e analisar os discursos e crenças em torno no 

tema (racismo e antirracismo), recorrendo-se às formulações teóricas de autores como 

Almeida (2019) e Bakhtin (1981). Com a realização do presente estudo, pretendeu-se trazer 

reflexão sobre o tema no que se refere ao discurso e à(s) ideologia(s) acerca do racismo e 

antirracismo no âmbito acadêmico, mais precisamente no curso de Licenciatura em Letras/ 

Português da UFG. 

A pesquisa A percepção dos estudantes do Curso de Licenciatura em 

Letras/Português da Universidade Federal de Goiás sobre o Ensino Remoto 

Emergencial, de Josélia Maria Sousa Franco, orientado pela Profa. Mirian Santos de 

Cerqueira, foi elaborada com objetivo de analisar a percepção dos estudantes da Faculdade de 

Letras sobre a implantação do Ensino Remoto Emergencial (ERE) e as suas implicações, pois 

têm sido um assunto discutido pelas instituições e estudantes do Ensino Superior em todo o 

país. Assim, a presente pesquisa se propôs a responder os seguintes questionamentos: 1) O 

que pensam os estudantes do curso de Licenciatura em Letras/Português da Universidade 

Federal de Goiás sobre a implantação do ERE? 2) Quais as ferramentas utilizadas pelos 

professores para promover o ERE? e 3) Quais as dificuldades dos discentes durante o ERE? 

O estudo foi realizado por meio de uma pesquisa tipo qualitativa e quantitativa e contou com 

aplicação de um questionário on-line que foi respondido por 33 (trinta e três) estudantes do 

curso de Licenciatura em Letras/Português da Faculdade de Letras da UFG. A partir da 

análise dos dados, as principais dificuldades citadas foram as seguintes: 1) dificuldade de 

concentração por parte dos estudantes durante as aulas síncronas; 2) dificuldade dos 

estudantes em participar efetivamente das aulas síncronas; 3) dificuldades técnicas;  4) 

cansaço físico e mental por parte dos estudantes.  
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O TCC Dean Winchester e o estranho familiar: o duplo como sujeito 

manipulador em uma cena da série Supernatural, de Letícia Giovanna Rodrigues de 

Abreu, orientado pela Profa. Edna Silva Faria, mostra que narrativas que abordam quaisquer 

temas podem ser analisadas considerando os processos de manipulação, assim como as 

narrativas associadas ao duplo, que é um tema presente no imaginário de diversas culturas e, 

consequentemente, na cultura popular ocidental, na qual é comumente compreendido como 

uma versão alternativa de um sujeito. O conceito de duplo, historicamente, está relacionado a 

diferentes crenças, mitos e religiões com distintas interpretações e representações em 

determinadas narrativas culturais. Presente em diversas culturas por meio de crenças e 

superstições, o duplo é compreendido na cultura popular ocidental como uma versão 

alternativa de um sujeito. Considerando as perspectivas apresentadas por Sigmund Freud 

(1919) e Otto Rank (1925) sobre o duplo e os postulados sobre manipulação no campo da 

semiótica discursiva de Greimas (1979), este trabalho tem o intuito de identificar o processo 

de manipulação realizado em uma cena da série Supernatural para compreender a construção 

de sentido presente na narrativa.  

A pesquisa Influências da escola nova na obra infantil de Monteiro 

Lobato,  Luciene Borges Rodrigues, orientado pela Profa. Sueli Maria de Regino, pretende 

delinear a relação entre os pressupostos pedagógicos e metodológicos da Escola Nova e a 

obra infantil de Monteiro Lobato, levantando alguns momentos relevantes da vida desse 

escritor. Para alcançar esse objetivo, fez-se recortes tanto na história da educação quanto na 

história da Literatura Infantil entre os séculos XIX e XX. O movimento da Escola Nova tinha 

como ideário a educação universal, pública, laica e gratuita, voltada para o método intuitivo, 

pois somente assim, segundo os defensores dos pressupostos escolanonistas, o país teria 

condições de acompanhar o crescimento industrial e se democratizar. Monteiro Lobato, sendo 

um homem conectado aos novos movimentos de seu tempo, utilizou-se das práticas de 

observação e experimentação nas aventuras da sua saga infantil, refletindo assim, os ideários 

escolanovistas. 

A investigação As fake news como uma modalidade da categoria mentira: um 

estudo em perspectiva cognitivo-funcional, de Luiz Alexandre de Oliveira Freitas, 

orientado pelo Prof. Leosmar Aparecido da Silva, analisou, à luz dos estudos da Linguística 

Cognitiva sobre a mentira, fake News desmentidas por agências jornalistas brasileiras, com o 

objetivo de contribuir para os estudos de categorias linguísticas, bem como fortalecer a 

análise crítica de elementos expressivos do mundo social. Para a pesquisa, coletaram-se 60 
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fake News de 3 sites brasileiros, especializados em investigações de fake News, os quais 

foram: Agência Lupa, É Isso Mesmo, e UOL Confere. Do corpus, 6 fake News foram 

selecionadas para análise. As fake News foram analisadas com base nas noções de prototipia, 

frames, Gestalt, e noções adicionais como compressão cognitiva e estudos sobre ideologia. 

Os resultados revelaram que fake News, entendidas como manifestações verbais que simulam 

a estrutura jornalística, tendem a apresentar marcas de emoção e informalidade, apresentam-

se como mecanismos de embate político-ideológico, bem como manifestam falsidade factual 

com relação ao conteúdo divulgado, com o propósito de enganar o interlocutor.  

O texto Pajubá: desvendando a linguagem da (r)existência ao binarismo de 

gênero pela Análise do Discurso Ecossistêmica, de Victor Alexandre Silva, orientado pela 

Profa. Elza Kioko Nakayama Nenoki do Couto, explica que a linguagem Pajubá representa 

um instrumento linguístico de abrangência cultural que questiona as normas de gênero 

impostas pela sociedade e cristalizadas na língua. Desse modo, o objetivo geral do trabalho 

de conclusão de curso consistiu em investigar a relevância da linguagem Pajubá na 

reafirmação das identidades minoritárias da comunidade LGBTQIA+ frente ao binarismo de 

gênero. Já em relação a metodologia utilizada, destaca-se seu viés qualitativo, cujos 

procedimentos técnicos configura-se como: revisão bibliográfica, com ênfase na revisão de 

literatura acerca da temática de gênero, sexualidade, linguagem e discurso; e pesquisa de 

campo, por meio da qual aplicou-se um questionário estruturado a seis membros da 

comunidade LGBTQIA+ sobre o uso da linguagem Pajubá. Por fim, constatou-se que o 

Pajubá não é simplesmente um conjunto de vocábulos mobilizados por um grupo social para 

interação e comunicação, é um mecanismo ideológico de luta e (r)existência da comunidade 

LGBTQIA+ contra qualquer princípio homogeneizador de sociedade. 

 

Essa diversidade de artigos nos convidam a uma leitura interessante e prazerosa! 

 

Profa. Cleidimar Aparecida Mendonça e Silva 

Curso de Letras: Espanhol da FL/UFG 

Pela Comissão Organizadora 
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 PORTFÓLIO DE ATIVIDADES SOBRE O USO DE CANÇÕES COMO 

RECURSO PARA  DESPERTAR A MOTIVAÇÃO NA APRENDIZAGEM DE E/LE  

Adryelly da Silva Queiroz  

Lucielena Mendonça de Lima (Orientadora) 

 

RESUMO  

Este trabalho apresenta um portfólio docente de atividades para ensinar espanhol a alunos  
brasileiros na Educação Básica por meio das canções. Seu objetivo principal é defender que o uso  
do gênero discursivo música pode despertar a motivação e auxiliar no desenvolvimento da  
competência comunicativa (HYMES, 1972). Trabalhar canções estimula a comunicação e o  
contato direto com um produto cultural da língua (espanhol) e da sociedade que a produz  
(ORTIZ, 2008). Desta forma, a canção é essencial para a aquisição e o desenvolvimento da  
competência comunicativa. É mediante a repetição que os estudantes praticam a pronúncia  
correta, mesmo que ainda não saibam o significado de algumas palavras ou expressões  
(MORENO, 2011). Escolheu-se trabalhar com canções, pois, além de possuir grande potencial  
comunicativo, é também um produto cultural, uma literatura e um grande condutor de  
transmissão de ideologias e crenças. Com elas, pode-se refletir sobre as muitas diferenças  
culturais como os hábitos e costumes dos povos hispano-falantes (BURMAN et al., 2002).  Com 
o intuito de analisar e mostrar como a música pode ser uma ferramenta de aprendizagem e  como 
também instiga a imaginação dos alunos para com a Língua Estrangeira, nesse caso, o  Espanhol 
(E/LE), este portfólio apresenta quatro planos de aulas de acordo com a abordagem  
comunicativa.   

Palavras-Chave: Motivação. Música. Língua Espanhola. Ensino. Aprendizagem.  

RESUMEN  

Este trabajo presenta un portafolio docente con actividades para enseñar español a alumnos  
brasileños de la Enseñanza Básica por medio de las canciones. El objetivo principal es defender  
que el uso del género discursivo música puede despertar la motivación y auxiliar en el desarrollo 
de la competencia (HYMES, 1972). Trabajar con las canciones estimula la comunicación y el  
contacto directo con un producto cultural de la lengua española y de la sociedad que la produce  
(ORTIZ, 2008). De esta manera, la canción es esencial para la adquisición y el desarrollo de la  
competencia comunicativa. Es mediante la repetición que los estudiantes pronuncian  
correctamente, aunque aún no sepan el significado de algunas palabras o expresiones 
(MORENO,  2011). Se eligió trabajar con canciones, pues, además de presentar un gran potencial  
comunicativo, es también un producto cultural, una literatura y un gran conductor de transmisión 
de ideologías y creencias. Con ellas se puede reflejar sobre las muchas diferencias culturales,  
tales como los hábitos y las costumbres de los pueblos hispanohablantes (BURMAN et al., 2002).  
Se muestra como la música puede ser un recurso en el proceso de enseñanza/aprendizaje de E/LE 
a partir de la presentación de cuatro planes de clases de acuerdo con el enfoque comunicativo.   

 
Palabras Clave: Motivación. Música. Lengua Española. Enseñanza. Aprendizaje 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

Esta pesquisa busca refletir sobre as possíveis contribuições das canções no ensino de  

Espanhol como Língua Estrangeira (E/LE). Minha motivação em realizá-la é em função de  

muitas dificuldades que os professores E/LE de escolas públicas encontram devido à carência de  

materiais didáticos. O ensino de E/LE nas escolas públicas representa um grande desafio, desafio  

esse que é a falta de materiais didáticos para os professores e alunos, já que os conteúdos  

ensinados são, basicamente, os linguístico-gramaticais, tais como: verbos, vocabulários,  

pronomes. A professora supervisora do meu estágio supervisionado de espanhol já trabalhou com  

os alunos o método de compressão auditiva. Ela colocava a música umas três vezes e então os  

alunos iriam preenchendo os espaços em branco na letra da música, enquanto a escutavam. Em  

seguida, a professora fazia a correção em sala, houve uma boa recepção na atividade, pois todos  

os alunos participaram. Foi uma aula bem didática.  

De acordo com Santa Cecilia (1996), as seis bases teóricas da abordagem comunicativa:  

são: o uso da língua com fins comunicativos; a ênfase nos processos naturais de aprendizagem;  a 

valorização das variáveis individuais no processo de ensino-aprendizagem; o ensino centrado  no 

aluno; a importância da relação entre a língua e o contexto sociocultural e o desenvolvimento  da 

autonomia do aluno. A canção representa um conteúdo cultural, por isso, é um meio que  pode 

despertar o interesse e gerar uma motivação em aprender, pois a letra apresenta não só  com 

regras gramaticais, vocabulários, mas também expressões idiomáticas próprias da língua  em 

questão a “Canção” é um dos gêneros propostos para o ensino-aprendizagem do Currículo  

básico do Espanhol da SEDUCE.   

Este estudo fala da importância da motivação no ensino da língua espanhola, assim que é  

um estímulo para os alunos a executar determinadas tarefas, é o motor que conduz para alcançar  

seus objetivos. Em concordância com os autores Camargos e Souza (2019), em seu trabalho  

publicado na revista Thema, dizem que a palavra motivar vem do latim motus que significa  

mover-se; para fornecer, estimular ou efetuar alguma movimentação interna, impulso ou  

intenção que faz com que uma pessoa aja de uma certa maneira. Assim, uma  consideração 

primária para os professores é ajudar os alunos a se moverem para o  cumprimento de sua 

missão. À medida que os professores desenvolvem sua própria motivação,  presença 

fundamentada em sua missão profissional, maior será a sua capacidade de estimular a motivação 

dentro de cada aluno.   

A motivação exerce um papel fundamental na aprendizagem e no desempenho em sala de  

aula. A motivação pode afetar tanto a nova aprendizagem quanto o desempenho de habilidades, 

estratégias e comportamentos previamente aprendidos. A motivação pode influenciar o quê, 
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quando e como aprendemos em todas as fases do desenvolvimento humano.  

Os professores se deparam constantemente com grandes desafios na educação. As 

crianças e os jovens atualmente vivem em um mundo tecnológico repleto de atrações  

interessantes, quando se deparam com a escola, que muitas vezes não oferece os mesmos  

atrativos gerando desinteresse e falta de motivação dos alunos. (KNUPPE, 2006).  

No contexto educacional, a motivação dos alunos é um importante desafio no qual  

precisamos confrontar, dado que tem implicações diretas na qualidade do desenvolvimento do  

aluno com o processo de ensino e aprendizagem. A música além de ser um recurso lúdico de  

ensino e aprendizagem também é uma ferramenta essencial na aprendizagem, e interação dos  

alunos nas aulas de (E/LE), fazendo assim com que se possam trabalhar as quatro habilidades  

linguísticas: falar, ouvir, ler e escrever.  

A escolha do tema foi motivada pelo meu interesse em usar canções como ferramenta de  

ensino na sala de aula em meu primeiro Estágio na unidade escolar (CEPI Nova Cidade).  

Naquele momento, entendi que a canção poderia motivar e engajar os alunos do 1°ano do  Ensino 

Médio para aprender uma língua adicional, trazendo em consideração que os alunos têm  

dificuldades e muitas vezes vergonha de se expor na língua alvo.  

A escolha deste tema é o uso das canções como recurso para despertar a motivação na  

aprendizagem de E/LE. É resultado de minha observação realizada como aluna e estagiária da  

rede pública de ensino (CEPI), Colégio Estadual Período Integral Nova Cidade estágio  

supervisionado 1 e 2 de espanhol (Bairro Nova Cidade) e o Colégio Estadual Período Integral  

Michelle do Prado (CEPI) estágio supervisionado 3 de espanhol (Jardim das Hortênsias) os  dois 

colégios localizados em Aparecida de Goiânia, GO. A participação dos alunos nas aulas  foi 

sumamente desanimadora, visto que eles não demonstraram o mínimo interesse de aprender  a 

língua espanhola e, por outro lado, o professor se comunica em sala de aula em português.   

 
[...] Isto é, afinal, você não tem nada além do Sam. Você não é nada. Você é tão estúpido e 

obediente quanto um cão de guarda. [...] Você viver ou morrer não era importante para o 

seu pai. Por que você se importaria Não tem muito amor próprio. Mas também acho que 

não é uma vida digna de ser salva. [a?] 

 

Diante disso, nesse clima de aprendizagem de total desmotivação, se desenvolvem as  

aulas de E/LE. Este fato me permitiu refletir sobre o comportamento demonstrado pelos alunos  

de total descaso durante as aulas, embora a unidade escolar tenha optado pela língua espanhola 

como disciplina de seu curriculum. Neste sentido, afirma Bzuneck (2004), que os “alunos 

desmotivados perdem o ânimo para a realização das atividades propostas pelo professor e  

tendem a ter um rendimento muito baixo, depois deixam de frequentar as aulas até evadir-se  

completamente da escola, abandonando de forma geral qualquer possibilidade de interação  com 
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a língua estudada” (BZUNECK, 2004).  

Segundo Baralo (1999), a ação, a motivação e o interesse do professor em repassar o  

conteúdo aos seus alunos sempre vai refletir nos educandos, ou seja, o aluno sempre vai se  

espelhar no seu professor, então ele também deve estar motivado em suas aulas.   

[…] Si el interés y la necesidad por adquirir una lengua nueva son fuertes, el proceso de  
adquisición de la LE seguirá pasos certeros y avanzará gradualmente. Si, por el  contrario, 
no existe una motivación verdadera, lo que se aprende se quedará en la  memoria a corto 
plazo y desaparecerá fácilmente[...] (BARALO, 1999, p.31).  

Este estudo é importante para a área de ensino de E/LE, pois oferecerá a oportunidade  

de focalizar o uso da música em sala de aula para reforçar as quatro habilidades linguísticas:  

Compreensão auditiva e leitora, Expressão oral e escrita.  

Durante o meu estágio supervisionado 3 de espanhol como componente curricular  

obrigatório do Curso de Letras/Espanhol, passei a ter um contato maior com a língua  

estrangeira espanhol em uma escola pública, onde foi feito observações sobre a aula assistida e,  

posteriormente, regências, as aulas que houve mais êxito e que contemplou todos os alunos  

foram às aulas planejadas com música. Segundo Barbosa (2017, p. 2) o contato com uma  

segunda língua, proporciona ao aprendiz vários estímulos e respostas em seu cérebro quando 

está estudando. Cada indivíduo responde de maneira diferente aos estímulos que lhe é proposto  

e assim ele interage de maneira diferente. Dessa forma, para o ensino de línguas, é proposto o  

uso de diferentes metodologias para que sejam alcançados bons resultados no ensino 

aprendizagem da língua. Estudos demonstram que a música é um recurso diferencial na  

aprendizagem dos alunos em diversas disciplinas e no ensino de língua estrangeira também,  

nesse caso a língua espanhola.  

Nessa citação, é possível perceber que para os alunos quererem adquirir uma nova  

língua, é necessário haver um interesse muito grande para poder evoluir gradualmente tanto em  

sua vida social como profissional.   

Para o professor motivar seus alunos, ele deve começar a observar os mesmos, para que 

possa desenvolver atividades relacionadas com a aprendizagem e o modo dos educandos  

aprenderem. De acordo com as bases teóricas da abordagem comunicativa, como a valorização  

das variáveis individuais nos processos de ensino e aprendizagem, baseiam-se que todo aluno  

traz consigo uma carga sócio-histórica, o aluno já entra na sala de aula com uma bagagem de  

conhecimento consigo, o aluno tem um conhecimento prévio de determinados conteúdo.  

Sabendo disso, cabe ao professor explorar conteúdos que o ajude a entrar nessa variável e  

fortalecer o processo de aprendizagem.  

Este estudo trata sobre a importância da motivação no processo de ensino da língua  
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espanhola, já que ela é um estímulo que move o aluno para executar determinadas tarefas, é o  

motor que o impulsiona para alcançar seus objetivos e tratar de atingi-los, em relação à língua  

objeto de estudo.  

No contexto educacional a motivação dos alunos é um importante desafio, no qual  

precisamos confrontar, dado que, tem implicações diretas na qualidade do desenvolvimento do  

aluno com o processo de ensino e aprendizagem.   

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

De acordo com Santa-Cecilia (1996), o enfoque comunicativo é basicamente a forma de  

interação social que se desenvolve em contextos que opõem certas condições no uso da língua e a  

proporção ao mesmo tempo, chaves que permitam interpretar corretamente os enunciados.  

Segundo esse autor, as seis bases teóricas da abordagem comunicativa são: o uso da língua com  

fins comunicativos; a definição do conceito de competência comunicativa, e ênfases no  

significado. O enfoque é a descrição de um esquema conceitual que permite representar a  

relação entre os diferentes fatores que intervém na comunicação.  

A ênfase nos processos naturais de aprendizagem, o enfoque dessa tendência está nas  

contribuições que se produz um incremento que lhe dê interesse por tudo relacionado com os  

processos psicológicos, implicados na aprendizagem, com base na fundamentação de propostas  

pedagógicas do enfoque comunicativo, para a valorização das variáveis individuais no processo  

de ensino-aprendizagem; todo aluno traz consigo uma carga sócio-histórica ele já entra na sala  

de aula com uma bagagem de conhecimento consigo. Sabendo disso, cabe ao professor explorar  

conteúdos que o ajude a entrar nessa variável e fortalecer o processo de aprendizagem.   

O ensino centrado no aluno, o conceito dessa tendência está focado na consideração do  

aluno como eixo das decisões que adotam os planos de ensino. O enfoque curricular que  concebe 

o ensino e a aprendizagem como um processo dinâmico que se desenvolve sobre a  base do 

diálogo e dar-lhe um intercâmbio de experiências entre o professor e os alunos. O que  implica de 

um certo modo uma negociação entre o professor e os alunos sobre o próprio  processo de 

aprendizagem. O aluno tem que assumir uma nova responsabilidade sobre seu  próprio processo 

de aprendizagem que pode entrar em contradição com ideias pré-concebidas  sobre o papel a 

desempenhar na classe.   

A relação entre a língua e o contexto, o foco desta tendência baseia-se na realidade  social 

que estabelecemos com uma nova realidade sociocultural se produz sempre com base nos  

propósitos culturais que confortam nossa própria identidade social , aprender uma nova língua  

não é só alcançar um domínio funcional de um novo código linguístico, mas também ser capaz  
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de interpretar e relacionar-se com uma realidade sociocultural diferente.  

O desenvolvimento da autonomia do aluno, nessa tendência o foco é facilitar as  

condições e os instrumentos para que o aluno possa ser responsável pelo seu próprio aprendizado 

e construir uma dimensão nova do programa de língua estrangeira. O desenvolvimento da  

autonomia afeta também as relações em sala de aula que se estabelecem entre o professor e os  

alunos, supõe-se uma troca de papéis, que corresponde desempenhar a cada um.  

O portfólio é uma ferramenta pedagógica que consiste em apresentar trabalhos  realizados 

por alunos/professores e serve para acompanhar o desenvolvimento e a qualidade da  

aprendizagem. O portfólio possibilita o aluno a participar da tomada de decisões levando-o a  

formular suas próprias ideias e realizar escolhas e não apenas cumprir o que foi definido pelo  

professor e pela escola, servindo para vincular a avaliação deixa de ser classificatória e  unilateral 

para se comprometer com a aprendizagem de cada aluno, onde o portfólio é uma das  

possibilidades de uma prática comprometida com a formação do aluno. (VILLAS BOAS, 2007).  

Decidi fazer um portfólio docente, no qual proponho atividades que serão trabalhadas  por 

meio de canções. As atividades podem ser aplicadas ou adaptadas para diferentes níveis e  

contextos de ensino de espanhol como língua estrangeira no Brasil. Apesar de que já nos anos  

1970 se aconselha o uso desta ferramenta para melhorar a aprendizagem, foi somente no século  

XX que o portfólio foi utilizado como ferramenta escolar, inicialmente nos ensinamentos da  

Europa e América do Norte. Assim, a extensão de seu uso no meio educacional, tem-se 

potencializado para auxiliar o processo avaliativo em uma perspectiva que excede a priorização  

dos aspectos quantitativos, não revelando assim as capacidades dos estudantes. O uso dos  

portfólios na educação é uma estratégia que busca aprofundar o conhecimento sobre a relação  de 

ensino-aprendizagem, assim pode levar a ter melhor compreensão e melhor qualidade.   

Os portfólios permitem uma avaliação de cooperação e participação da interação de professor  e 
aluno. Permite aos alunos escolher o que será melhor para sua própria aprendizagem  (VILLAS 
BOAS, 2004). Considera-se que o portfólio oferece aos alunos a oportunidade de  exercer o seu 
julgamento, iniciativa e autoridade (MURPHY, p. 1997).  

De acordo com Villas Boas (2004-2005), o portfólio é um procedimento de avaliação  que 

permite aos alunos participar da formulação dos objetivos de sua aprendizagem e avaliar  seu 

progresso. Os alunos “são, portanto, participantes ativos da avaliação, selecionando  amostras de 

seu trabalho para incluí-las no portfólio (VILLAS BOAS 2004-2005). Portanto a  avaliação tem 

sido um saber marginalizado na formação de professores. O uso do portfólio pode  ser uma forma 

de colocá-la em debate justamente em um dos espaços a ela destinados, o da  formação de 

professores. Isso requer mudança de concepção da avaliação: o professor deixa de  ser o 
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“examinador” e o aluno, o “examinado”. Atua-se em parceria, sem com isso se perder o  rigor e a 

seriedade que a atividade impõe. Pelo contrário, a avaliação torna-se mais exigente  porque passa 

a ser, também, transparente. Isso não significa retirar a responsabilidade do  professor para 

transferi-la ao professor-aluno, mas possibilitar a este vivenciar o processo que  ele possa 

desenvolver com seus alunos, de modo que sejam superados os problemas que tanto  temos 

combatido. Contudo, alerta Murphy (1997, p. 87), isso somente poderá ocorrer em  ambiente que 

propicie o desenvolvimento profissional do professor, no qual esteja incluída a sua  autonomia 

intelectual e condições adequadas de trabalho.  

A música, com maior ou menor intensidade, está presente na vida do ser humano. Ela  

desperta emoções e sentimentos de acordo com a percepção que cada indivíduo tem para  

assimilar a mensagem que lhes é trazida.  

A utilização da música como recurso pedagógico pode desenvolver o raciocínio,  

criatividade e ainda pode facilitar a aprendizagem do aprendiz, pois ensina o indivíduo a ouvir  

de maneira ativa e reflexiva. A música passa uma mensagem e revela a forma da vida mais  

nobre, a qual a humanidade almeja, ela demonstra emoção, não ocorrendo apenas no  

inconsciente, mas toma conta das pessoas, envolvendo-as trazendo lucidez à consciência. 

(FARIA, 2001, p.4)   

A música é um recurso extraordinário que pode fazer com que os alunos interajam uns  

com os outros, dando-lhes a liberdade de se expressar, dialogar com o professor, tirar dúvidas, e  

ainda ajuda na memorização dos conteúdos para aquisição de uma nova língua.  

A música libera sentimentos e emoções nas pessoas e, principalmente, algumas  acalmam, 

deixando-as relaxar para uma boa aprendizagem durante as aulas. De acordo com 

(LITTLEWOOD, 1996), a autonomia na aprendizagem vem se tornando  popular há alguns anos, 

por ter notadamente seu foco nos aprendizes, ou seja, na ajuda em  transforma-los mais 

independente sobre sua própria aprendizagem, forma que pensam, como  aprendem e como se 

comportam (LITTLEWOOD,1996).   

De acordo com Benson (2001) a aquisição de uma segunda língua antecede a  

institucionalização do aprendizado de línguas e que ainda na atualidade milhares de pessoas  

continuam aprendendo segunda língua ou línguas estrangeiras sem o benefício da instrução  

formal. Embora essa aprendizagem não institucionalizada tem um imenso valor e tem uma forte  

relação com o desenvolvimento da autonomia, esta, (a autonomia), se relaciona em sua essência 

ao  aprendizado de línguas institucionalizado.  

A história da autonomia, em termos de estudos e pesquisas, tem como idade 

aproximadamente três décadas. Gremmo e Riley (1995 apud BENSON, 2001) datam o interesse  
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pela concepção de autonomia, fomentada no campo da educação de línguas, quando este conceito  

respondeu aos interesses políticos e ideológicos do Conselho da Europa nos fins dos anos de  

1960. Este Conselho, em 1971, desenvolveu um projeto seminal para aprendizagem de línguas,  

um centro de aprendizagem de autoacesso (self-access) chamado CRAPEL, que teve por 

fundador Yves Châlon, considerado por muitos o pai da autonomia no aprendizado de línguas.  

Châlon morreu logo após a criação do centro de estudos, em 1972, e Henri Holec passa a liderar  

esse projeto e se torna uma figura proeminente no campo da autonomia da aprendizagem na  

contemporaneidade.  

Segundo Benson e Voller (1997), A autonomia tem três versões, a saber: autonomia  

técnica, na qual o ato de aprender uma língua se constitui fora de uma instituição educacional e  

sem a intervenção do professor; autonomia psicológica, caracterizada pela capacidade do  

aprendiz em assumir maior responsabilidade por seu aprendizado e por fim, mas não menos  

importante, a versão política da autonomia, que consiste no controle sobre o processo e o 

conteúdo da aprendizagem. Portanto nota-se, porém, que não há indicações que uma versão é  

mais certa do que outra, mas apenas é uma forma de analisar qual a versão de autonomia mais  

apropriada para o contexto que se está inserido.  

A abordagem desenvolvida pelo CRAPEL envolvia os estudos do adulto em uma  

proposta de aprendizagem auto direcionada (self-directed learning), em que o aprendiz buscava  

por sua aprendizagem, ou seja, era capacitado para ter mais responsabilidade por sua própria  

aprendizagem, na qual os objetivos, progressos e avaliação desta eram determinadas pelos  

próprios aprendizes. Portanto, nesse período a teoria e a prática da aprendizagem de línguas  

estava calcada no envolvimento e a associação da ideia de autonomia como individualização 

(BENSON, 2001).  

Contudo, mais recentemente na década de 90, os pesquisadores sobre autonomia na  

aprendizagem enfatizam que para o desenvolvimento desta é necessário a colaboração e a  

interdependência, ou seja, implica trabalho em conjunto com professores e aprendizes por meio  

do compartilhamento de objetivos e negociação de significados. Nesta nova perspectiva, a sala de  

aula é percebida como um contexto de interações sociais. Desta forma, “talvez a autonomia sirva 

como um foco para os educadores (re)conceitualizar seus papéis para uma perspectiva mais  

humanística” (BENSON, 2001, p. 17).  

Paiva (2005) complementa que nunca podemos afirmar, com segurança, o que vai  

acontecer em um processo de aprendizagem, pois os níveis de autonomia variam e as  

características (particularidades) dos aprendizes também (estilos e estratégias de aprendizagem), 

ou seja, o que funciona para um aprendiz não é produtivo para outro, pois há um conjunto  

imprevisível de comportamentos dinâmicos possíveis no contexto da aprendizagem, nos quais a  
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criatividade é uma das características desses sistemas complexos.  

Diante disso a complexidade que envolve o ambiente da sala de aula, o conceito de  

autonomia também assume diversas construções, nas quais não entrarei em detalhes quanto a sua  

importância ou relevância. Entende-se aqui que a pluralidade desse conceito se caracteriza pela  

diversidade de contextos, nos quais se faz necessário um olhar singular e que a autonomia abre  

esse espaço para percepção do ser como um indivíduo marcado por estilos, desejos, motivações e  

que se constrói socialmente, ou seja, um ser socialmente marcado por sua singularidade.  

Entretanto as definições de autonomia possuem características comuns como 

conhecimento de si, construção da identidade, consciência e responsabilidade, além da 

construção de um ser transcultural (coexistência). Portanto, vou delimitar o uso do termo  

autonomia a duas definições, a saber:  

1.Autonomia é, invariavelmente, a problematização de papéis sociais e relações de poder.  O 

processo de autonomia na aprendizagem é, necessariamente, a transformação do(a) aprendiz  em 

um ser social. Em outras palavras, a autonomia transforma não apenas os indivíduos, ela  

transforma, também, as situações e estruturas sociais das quais eles são participantes. (BENSON;  

VOLLER, 1997);  

2.A autonomia é baseada no princípio de que o(a)s aprendizes devem assumir o máximo  de 

responsabilidade e controle sobre seus próprios estilos de aprendizagem e estágios fora das  

restrições da sala de aula tradicional (JOHNSON; JOHNSON, 1999 citado por FINCH, 2001);  

A autonomia é parte importante do processo de aprendizagem, pois, é ela que faz com que  

o aprendiz seja o agente de sua própria aprendizagem e não uma tábula rasa que se molda de  

acordo com as imposições dos métodos e do professor. Por ignorar o papel da autonomia do  

aprendiz, Paiva (2005) diz que vários métodos de ensino geraram propostas e explicações 

lineares  sobre o processo de aprendizagem, sem levar em conta que o ser humano é sempre o 

mediador de  sua aprendizagem, mesmo quando seu grau de autonomia é mínimo.  

A autonomia adquirida pelos aprendizes através de atividades lúdicas é muito importante  

para a formação deles, como podemos observar na citação abaixo de Jésus Alonso Tapia:  

[...] a percepção de autonomia se vê favorecida, além disso, por fatores mais específicos,  
como: - ter oportunidades de opção e alternativas tão numerosas quanto possível. – Aprender a 
dividir as tarefas em objetivos parciais que realmente se possam alcançar o  que facilita a 
possibilidade de alcançá-los e a percepção do progresso pessoal. – Tomar  consciência do que 
significa realmente aprender. – Deter-se na satisfação de comportar  experiências de 
compreensão dos fenômenos e o domínio das estratégias que  possibilitam a solução de 
problemas[...] (TAPIA E FITA, 2006, p.25).   

Muitos professores optam pelo uso de atividades lúdicas como forma de ensinar (E/LE),  

visto que ao mesmo tempo em que os alunos estão em um momento de distração, também estão  
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adquirindo conhecimento sobre o conteúdo proposto. Como podemos ver nas palavras de Santos  

(2011, p.12):   

[...] A ludicidade é uma necessidade do ser humano em qualquer idade e não pode ser   
vista apenas como diversão. O desenvolvimento do aspecto lúdico facilita a  aprendizagem, o 
desenvolvimento pessoal, social e cultural, colabora para uma boa  saúde mental, prepara para 
um estado interior fértil, facilita os processos de socialização, comunicação, expressão e 
construção do conhecimento[...]   

Segundo Bürman et al. (2002, p. 85), como componente cultural, “a música tem a  

capacidade de produzir em humanos profundas emoções, como alegrias e tristeza para mudar  

nosso estado de espírito [...] ou para transformar o ambiente em que nos encontramos”.  

Diante disso, Ortiz (2008, p. 12) menciona que, a música é capaz de influenciar o  

comportamento individual e social do ser humano, posto que, a mente humana tem a capacidade  

de atribuir significado a sons que fazem a música transformá-los em símbolos que combinam  

emoções; do riso às lágrimas, da alegria ao nojo ou a indiferença. É, portanto, essa capacidade  de 

gerar emoções que transcende; que leva a própria canção para muito além de fronteiras  culturais. 

Outro aspecto que cabe assinalar é que o trabalho com canções estimula a  comunicação autêntica 

e o contato direto com um produto cultural da língua e da sociedade que  a produz (Ortiz 2008: 

12).   

De acordo com Moreno (2011), é através do acompanhamento e da repetição das letras,  

que os estudantes, aos poucos, aprendem a música e a pronúncia correta, mesmo que ainda não  

saibam o significado de algumas palavras ou expressões.   

Deste modo, a música se torna essencial para a aquisição e o desenvolvimento da  

linguagem no jovem. A música e as canções se tornam recursos eficazes de ensino, motivação  

inesgotável na aprendizagem de línguas.  

Importante lembrar que a música, tem grande potencial comunicativo, portanto é um  

produto cultural em si, considerando-a como:   

[...] uma literatura de massa é um importante veículo para a transmissão de ideologias e  
crenças. Através de canções e reflexão recreação pode mostrar diferentes aspectos da  
vida cotidiana de nossos hábitos e costumes, bem como muitas canções lidam com  
questões atuais. A partir de que é fácil organizar debates e discussões (BÜRMAN et al.,  
2002, p. 87).  

Em relação à importância da música no ensino de espanhol, Bürman et al. (2002)  

revelaram que 90% dos professores e 76% dos estudantes de espanhol pesquisados no estudo  

apreciam o uso da música na sala de aula.  

Gobbi (2011) afirma que, felizmente, já é bem notório o reconhecimento por parte dos  
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professores da utilização da música em suas aulas, principalmente no ensino de línguas  

estrangeiras para criar um ambiente prazeroso e descontraído, capaz de estimular o aprendizado.  

Sabe-se também que a música pode ensinar qualquer conteúdo e língua estrangeira, em 

qualquer  área e fornecem textos autênticos que estimulam a compreensão auditiva e o debate,  

principalmente entre jovens e adultos que formam a maioria dos estudantes de língua estrangeira.  

O professor tem a seu alcance uma ampla e variada lista de opções, das quais pode  

dispor para utilização em sala durante suas aulas. Aliados importantes como os recursos da  

internet através dos karaokês de músicas baixadas da web. As tecnologias estão cada vez mais  

integradas no processo ensino-aprendizagem, apesar de o acesso a esses recursos serem  

limitados nas áreas públicas de ensino, pode-se dizer que a internet hoje é uma importante  

ferramenta no ensino, e que mais de 50% da população tem acesso.  

A aquisição de uma segunda língua, segundo Krashen (1982) depende do estado  

emocional do aluno. Para que ocorra a aprendizagem efetiva, o indivíduo deve estar com seu  

filtro afetivo “down”, ou seja, relaxado e motivado. O filtro afetivo compreende os fatores  

emocionais e de atitudes como motivação, autoconfiança, ansiedade e medo. Para o autor, os 

alunos devidamente motivados e dotados de autoconfiança apresentam um desempenho melhor  

do que aqueles que se mostram ansiosos ou receosos de se expor para seus colegas. O aluno que  

consegue expressar-se sem medo de errar tem mais chances de uma aprendizagem concreta do  

que aquele que não se manifesta por insegurança e, consequentemente, perde oportunidades de  

praticar a língua.  

Riddiford (199), afirma que: “A música promove um ambiente relaxado, lúdico com  

baixo stress que é muito propício para a aprendizagem do idioma, pois minimiza o impacto dos  

efeitos psicológicos que bloqueiam a aprendizagem.” As afirmações de Krashen e de Riddiford  

complementam-se e reforçam as expectativas de professores e pesquisadores que atestam que a  

música é um valioso recurso nas aulas de LE. Sob tal perspectiva, as atividades musicais podem  

promover um ambiente onde o aluno expresse-se de maneira espontânea e exponha os seus  

conhecimentos sobre a língua. Segundo Murphy (1999), a linguagem aprendida por meio da  

música pode ser assimilada mais naturalmente, em maior quantidade e com melhor fixação.  

Segundo Bürman et al. (2002, p. 85), como componente cultural, “a música tem a  

capacidade de produzir em humanos profundas emoções, como alegrias e tristeza para mudar  

nosso estado de espírito [...] ou para transformar o ambiente em que nos encontramos”.  

Diante disso, Ortiz (2008 p.12) menciona que a música é capaz de influenciar o  

comportamento individual e social do ser humano, posto que, a mente humana tem a capacidade 

de atribuir significado a sons que fazem a música transformá-los em símbolos que combinam  

emoções; do riso às lágrimas, da alegria ao nojo ou a indiferença. É, portanto, essa capacidade  de 
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gerar emoções que transcende; que leva a própria canção para muito além de fronteiras  culturais. 

Outro aspecto que cabe assinalar é que o trabalho com canções estimula a  comunicação autêntica 

e o contato direto com um produto cultural da língua e da sociedade que  a produz (ORTIZ, 

2008: 12).   

De acordo com Moreno (2011), é através do acompanhamento e da repetição das letras,  

que os estudantes, aos poucos, aprendem a música e a pronúncia correta, mesmo que ainda não  

saibam o significado de algumas palavras ou expressões.   

[...] uma literatura de massa é um importante veículo para a transmissão de  ideologias e 
crenças. Através de canções e reflexão recreação pode mostrar  diferentes aspectos da 
vida cotidiana de nossos hábitos e costumes, bem como  muitas canções lidam com 
questões atuais. A partir de que é fácil organizar  debates e discussões (BÜRMAN et al., 
2002, p. 87).  

O professor tem a seu alcance uma ampla e variada lista de opções, de canções das quais  

pode dispor para utilização em sala durante suas aulas. Aliados importantes como os recursos da  

internet através dos karaokês de músicas baixadas da web. As tecnologias estão cada vez mais  

integradas no processo ensino-aprendizagem, apesar de o acesso a esses recursos serem  

limitados nas áreas públicas de ensino, pode-se dizer que a internet hoje é uma importante  

ferramenta no ensino, e que mais de 50% da população tem acesso.  

METODOLOGIA 

Os objetivos desta pesquisa buscam refletir no seu desenvolvimento um estudo 

aprofundado  acerca do uso de canções no ensino de (E/LE). O objetivo central da minha 

pesquisa consiste em  verificar se a música é um meio eficaz para trabalhar as habilidades 

linguísticas. Para se alcançar o  objetivo geral, é necessário elucidar acerca dos seguintes 

objetivos específicos:  

Paraquett (2010) apresenta algumas sugestões de atividades nas quais os professores  

podem utilizar e dentre elas está o gênero canção, que se justifica por conter elementos musicais  

que colaboram para uma função social. Conforme López, (2003) é possível que, como  

professores cautelosos, o docente tenha já pensado em alguma tarefa final que se assemelhe a  

alguma das referidas pelos alunos. 

  

Estaire e Zanón também defendem a intervenção dos alunos, considerando que «el  hecho 
de que conozcan los objetivos/meta de su trabajo es altamente positivo. Esto  redundará 
en una toma de responsabilidad ante su propio aprendizaje y facilitará su tarea  de 
autoevaluación» (Estaire & Zanón 1990: 8). (Destaque del autor)  
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É pertinente assinalar que a enseñanza comunicativa mediante tareas não recusa o  estudo 

da gramática, defendendo a incorporação destes conteúdos na sequência didática  sempre que 

sejam indispensáveis para concretizar determinada atividade.  

Para concluir, e retomar as ideias de Fernández López (2003: 148), uma unidade didática  

deve considerar as necessidades e interesses dos alunos (tarefas, objetivos e situações),  

pretende-se articular as atividades de forma lógica e racional, promovendo o processo de  

aprendizagem do (E/LE), diante disso promover a prática integrada das diferentes  

competências; estimular situações de comunicação autênticas; proporcionar material  adequado, 

autêntico e interessante; disponibilizar e promover o progresso dos alunos; carece  ser 

consistente e rigorosa; etc. Acima de tudo, acredito que deve responsabilizar o aluno de  que é 

dele que depende o sucesso da aprendizagem, e o professor não é mais do que um meio  para 

esse fim.  

Minha metodologia de trabalho está baseada na elaboração de atividades, e os tipos de  

atividades de aprendizagem de línguas, dentro do portfólio. Segundo Richards e Lockhart  (1998, 

pg.148-169). Os autores afirmam que, através das atividades que os professores utilizam  para 

alcançar seus objetivos didáticos. Influencia tanto a forma como os professores concebem o  

ensino como a forma como organizam as suas aulas.  

[Los profesores ] tienden a considerar las clases o unidades de trabajo como los  bloques 
básicos de cimentación de sus programas. Estas clases y unidades se  componen a su vez 
de tareas más o menos integradas y de ejercicios de manipulación  de diversos tipos. La 
preocupación inmediata del profesor se centra, por tanto, en las  tareas de aprendizaje y 
en su integración en clases y las unidades.  

Segundo Richards e Lockhart os tipos de atividades são variados: Atividades de  

apresentação, atividades de práticas, atividades de memorização, de compreensão, de aplicação,  

de estratégias, atividades afetivas, reação e resposta, atividades de avaliação. Os professores de  

idiomas adotam distintos enfoques didáticos, dependendo de seus planejamentos e suas crenças  

sobre como os alunos aprendem e o tipo de metodologia que acreditam que apoia no processo  de 

ensino e aprendizagem. Richards e Lockhart nos dão dicas de como fazer um bom plano de aula 

seguindo o modelo proposto por esses autores.  

A escolha desses tipos de atividades segue a estrutura apresentada e desenvolvida pelos  

autores Richards e Lockhart (1998) como um processo estruturante que segue o seguinte: Tipos  

de Atividades de aprendizagem de línguas. No meu ponto de vista, escolhi essa estrutura, pois  

achei que seria mais fácil de se trabalhar em sala de aula de uma escola pública:  

- Atividades de apresentação; onde se apresenta aos alunos o material e o conteúdo a  

ser trabalhado, feito isso a atividade de apresentação serve também para introduzir e esclarecer  
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um novo elemento de aprendizagem. (podendo ser conteúdo gramatical, funcional, textual,  

discursivos, comunicativos e outros).   

- Atividades de prática; consiste em uma atividade de pode ser controlada, semi 

controlada ou livre. Este tipo de atividade implica na produção e aprendizagem de um elemento  

que foi apresentado anteriormente e requerem um alto nível de controle e produção, onde o  

aluno o insere em seu uso (pode ser uma aula de conversação, através de diálogos para praticar  o 

uso de vocabulário específico, padrões gramaticais, oracionais, exercícios de repetição dentre  

outros).   

- Atividades de compreensão; onde os alunos desenvolvam e demonstrem sua  

compreensão através das músicas apresentadas a eles no decorrer das aulas. Essas atividades de  

compreensão podem ser de determinados níveis de compressão incluindo uma compreensão  

literal (compreender significados da canção, entender a letra). Os alunos podem ler a letra e  

depois escutar a canção e fazer um pequeno resumo do que entenderam e do que não  entenderam 

na letra da canção, os tempos verbais presentes na canção, os verbos, baseado na  habilidade de 

compreensão auditiva.   

          - Atividades de aplicação; esta atividade baseia-se na modalidade de atividade semi 

controlada /livre, onde o professor busca a criatividade do aluno, onde o mesmo deve mostrar  

seus conhecimentos adquiridos durantes as aulas por diversas fontes, mostrar os elementos  

aprendidos relacionando-os, com suas próprias ideias, sentimentos, necessidades e experiências.   

- Atividades afetivas; esta atividade tem como objetivo específico a aprendizagem do  

aluno, seja conhecimento linguístico, também pretende-se melhorar a participação dos alunos, 

despertar o interesse e a participação dos mesmos na aula, trabalhar a confiança dos alunos suas  

atitudes positivas sobre o seu aprendizado.   

- Atividades de reação e resposta; Se utiliza muito este tipo de atividade para contribuir 

conhecimentos para a aprendizagem de uma atividade realizada. Essas contribuições  podem 

tratar o conteúdo em um todo, sua organização ou clareza de expressão e servem para  fornecer 

informação que podem ser úteis ao aluno, revisar os exercícios propostos pelo  professor.   

- Atividade de avaliação; este tipo de atividade permite ao professor e ao aluno avaliar  

se os objetivos de determinada atividade ou aula tem conseguido realizar satisfatoriamente. As  

atividades podem ser uma prova final de todo o conteúdo estudado, ou uma autoavaliação, onde  

os alunos se auto avaliam para diagnosticar áreas que requerem revisão ou avaliar o rendimento  

desses alunos.  

Diante disso, pelo cenário atual que estamos vivendo devido à pandemia do novo 

coronavírus – COVID 19, não foi possível a aplicação desses planos de aula fazendo assim que  

sejam hipotéticos (não aplicados), gostaria que fosse presencialmente a aplicação, mas como  
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estamos todos em ensino remoto não vou conseguir aplicar. A unidade escolar possui corpo  

docente, administrativo e de monitoramento completo. A instituição escolar possui sala de  

direção, coordenação pedagógica, sala de professores, almoxarifado, quatorze salas de aula e  

trabalha no turno diurno (integral); conta com biblioteca, sala de leitura, auditório/sala de vídeo,  

refeitório, quadra poliesportiva coberta, banheiros comuns e adaptados. A permissão e a  

participação da gestão escolar foram de suma importância para monitoramento da aplicação da  

atividade, visto que necessitaria do apoio pedagógico em sua execução.  

Os planos de aulas que compõem este portfólio seguem a estrutura de um  

desenvolvimento teórico proposto pelos autores Richards e Lockhart (1998) como um processo  

estruturante que segue o seguinte: início, sequência, ritmo e encerramento. O início é como a  

classe começa, a sequência é como a classe é dividida em segmentos e como esses segmentos se  

relacionam entre si. Ritmo é como o sentido do movimento é alcançado numa classe e fechar é  

como termina uma classe.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

A música é uma ferramenta de aprendizagem que se faz necessário no intuito do ensino de  

(E/LE) e que a importância de se estudar o espanhol é notável, sabendo os resultados valiosos 

que  saber uma língua estrangeira traz para o currículo profissional: Sendo um deles, mais 

oportunidades no mercado de trabalho. Portanto concluo o presente trabalho, reafirmando com  

base nos autores citados no desenvolvimento desse trabalho que a música é uma ferramenta  

facilitadora no ensino-aprendizagem. Diante disso, sendo um recurso metodológico lúdico torna 

a  aula, mais interessante, menos estressante e mais compreensiva. Tendo em vista que estariam  

entrando em contato direto com a língua trabalhada. Ampliando as opções do professor, além  

dos livros didáticos, e conteúdos programados, alimentando a motivação e a participação dos  

alunos sobre o estudo, desenvolvendo múltiplas emoções e opiniões sobre a língua estudada. A  

música com sua melodia e refrãos carrega em seu conteúdo de minutos tamanha carga. Espera-se  

que este trabalho sirva como aporte de pesquisa para professores educadores do ensino básico e  

médio, não só de língua espanhola, mas de outras de línguas estrangeiras também. E que por  

meio deste, eles possam constatar que o uso de novas práticas de ensino, neste caso o uso das  

músicas serve para eles como ferramenta de ensino e aprendizagem no processo de  

desenvolvimento de uma segunda língua dos seus alunos.  

Os portfólios permitem uma avaliação de cooperação e participação da interação de  

professor e aluno. Permite aos alunos escolher o que será melhor para sua própria aprendizagem  

(VILLAS BOAS, 2004). O portfólio é considerado uma oportunidade para os alunos exercerem  
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o seu juízo, iniciativa e autoridade (MURPHY, 1997). Esta pesquisa busca refletir sobre as  

possíveis contribuições das canções no ensino de E/LE.  

Minha motivação em realizar esta pesquisa é em função de muitas dificuldades que os  

professores de língua espanhola de escolas públicas encontram devido à falta de materiais  

didáticos. Tendo em conta que o ensino de E/LE nas escolas públicas tem um grande desafio  

para os professores e alunos, já que os conteúdos ensinados. A inclusão de canções nas aulas de  

língua estrangeira, desperta um maior interesse nos alunos e em determinados assuntos  

abordados, além de estimulá-los a uma maior participação mudando a rotina de sala de aula.  

Segundo Murphey (1992) “as músicas fixam-se em nossas mentes e tornam-se parte de nós...”  

baseada nesta afirmação e no conhecimento da incrível agilidade com que os adolescentes  

aprendem uma música foi desenvolvido em sala de aula atividades musicais que promoveram a  

aprendizagem da Língua inglesa tornando-a mais prazerosa e efetiva.  

O material foi organizado com atividades designadas para encorajar os alunos a  

refletirem sobre a sociedade em que vivem, no qual os alunos orientados pelo professor foram  

levados a descobrirem-se e explorarem seus próprios sentimentos, e percepções. Isto contribuiu 

para o desenvolvimento da aprendizagem do aluno, envolvendo-o com a turma na medida em  

que ele expôs conceitos sobre determinado assunto e ouviu os colegas, acatando ou  

argumentando suas ideias criando um clima de confiança no grupo e, consequentemente  

aumentando a qualidade da aquisição da linguagem. Esse portfólio destina-se a ajudar o  

estudante a desenvolver a capacidade de avaliar o seu próprio trabalho. Posso dizer que durante  a 

organização e construção das atividades deste portfólio tornou-se um dossiê do aluno onde  pode 

concentrar a reflexão sobre a prática na construção e socialização e o processo de  aprendizagem 

sobre o desenvolvimento deste portfólio.  
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ANEXOS 

  

ANEXO A: PLAN DE CLASE 1  

En este plan, la propuesta de esta actividad es presentar a los alumnos la canción del  

grupo puertorriqueño Calle 13 que habla sobre la América Latina. Después de eso, por medio del  

chat de meet y la participación de los alumnos con la lluvia de ideas propuesto en clase , pondrá a  

disposición el link del video disponible en YouTube , explicar a los alumnos de que se trata este  

tema "Latinoamérica" , en seguida preguntar a los alumnos cuáles fueron los ejemplos  

presentados por los cantantes en el videoclip, hecho eso volver a la discusión del primer paso  

para hacer la comparación entre la visión de los alumnos de América Latina antes y después de  

oír la canción. Después de eso realizar las actividades propuestas en classroom y las correcciones  

y participación de los alumnos.  

Agrupación y duración de las clases. 1°año, enseñanza secundaria/por la mañana 3 clases de 50  

minutos cada.  

Tema: América Latinoamericana en las clases de español  
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Objetivos: En ese plan de clase los objetivos son: Añadir conocimientos sobre América Latina 

en  las clases de español. Ayudar a reconocer las culturas latinoamericanas en el proceso de  

enseñanza y aprendizaje del español. Trabajar desde una perspectiva intercultural con el objetivo  

de deshacer estereotipos y prejuicios.   

Contenido: Hacer el repaso del contenido utilizando la letra de la canción “Latinoamérica de 

Calle 13” y verbos en presente de indicativo, con el objetivo de practicar las cuatro destrezas:  

lectora, auditiva, oral y escrita.   

Recursos y Materiales: Google Meet, Classroom, WhatsApp, email, diapositivas, rotuladores,  

fotocopias, Actividades en la plataforma con la letra de la canción Latinoamérica, caja de sonido,  

teléfono móvil con acceso a internet, vídeos pondrá a disposición por YouTube.   

Fase 1: 5’ Calentamiento: Empezar a clase explicando a los objetivos y hacer una lluvia de  

ideas en el chat de meet con el tema ¿Qué es Latinoamérica? sensibilizar a los alumnos acerca  

de América Latina a través de la música "Latinoamérica" de Calle 13 y un cuestionario sobre la  

identidad latina. Recordarles (en las diapositivas) sobre las reglas del contenido estudiado sobre  

descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Preguntar a los alumnos que ejemplos de la  

cultura e historia de Latinoamérica fueron presentados por los cantantes. Actividad con preguntas  

de exámenes de selectividad y de ENEM acerca del descubrimiento de América por Cristóbal 

Colón y la realidad utópica de los pueblos latinoamericanos.   

Fase 2: 15´ Llevar a los alumnos la actividad propuesta para esa clase. Inicio de las actividades  

de la exposición n cultural; División n de grupos por países; Texto y cuestionario sobre el país 

elegido, es una actividad semi controlada. Voy a presentarles la canción “Latinoamérica”  para 

que los alumnos puedan escuchar y acompañar la letra de la canción para después realizar  la 

actividad de comprensión auditiva.   

Fase 3: 5’ Puntos gramaticales explotados en la clase: Heterogenéricos, Falsos Amigos y  

Adjetivos. Actividades del contenido trabajado. Presentar a los alumnos el género literario  

Cuento. Utilización del Cuento “Beatriz (Una palabra enorme)” del escritor Mario Benedetti y  

una actividad a partir de la lectura del cuento sobre la libertad en un contexto dictatorial en  

América Latina.   

Fase 4: 25’ Presentación del trabajo final sobre los países de Latinoamérica. Discusión de todos  
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los contenidos enseñados en la clase acerca de Latinoamérica. Después de la presentación y de  

oír la canción, preguntar a los alumnos sí les gustó la letra y se lograron entender y comprender el  

habla del cantante. Realizar la corrección de las actividades propuestas al inicio de la clase,  

preguntando y solicitando a alguno de los alumnos para responder lo que solicitado. Reforzar el  

contenido gramatical que se ha aprendido o si todavía hay alguna duda. Agradecer a los alumnos  

por la participación y la disciplina que tuvieron durante la clase y preguntar si les gustaron esa  

clase y lo que les gustaría aprender en las próximas clases de español.   

REFERENCIAS 

RICHARDS, J. C.; LOCKHART, C. La estructura de la clase. In: ______. Estrategias de  

reflexión sobre la enseñanza de idiomas. Madrid: Cambridge University Press, 1998. p. 106-126. 

https://brainly.com.br/tarefa/34741006  

https://youtu.be/DkFJE8ZdeG8 HYPERLINK "https://youtu.be/DkFJE8ZdeG8" 

ACTIVIDADES Y MATERIALES 

¡OJO!: ¡Pongan atención a la lista de palabras Heterogenéricas y Falsos amigos! 
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2. Responda el cuestionario sobre América Latina. 
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ANEXO B: PLAN DE CLASE 2  

La música puede traer un rendimiento muy bueno a los estudiantes, una vez que es capaz  

de generar un ambiente más ameno y relajado para estudiar. Este plan fue pensado para los  

alumnos del 2°año de la enseñanza secundaria, será trabajado en las tradiciones de México,  
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culturalidad, contenido gramatical la comparación de los verbos recordar y acordarse, junto al 

léxico. Esta propuesta de actividad es caracterizada como una actividad controlada. La profesora  

pondrá a disposición a los alumnos el link con el video “El día de los muertos” para que ellos  

hablaran sobre el tema. La tarea final de esa propuesta consiste en la corrección de las actividades  

y participación de los alumnos.  

Agrupación y duración de las clases: 3°año, Enseñanza secundaria/por la mañana 50 minutos  

cada clase.  

Tema: Día de los Muertos   

Objetivos: El objetivo principal de ese plan está basado en la hermosa canción de la película 

Coco  La vida es una Fiesta. El tema Recuérdame de los cantantes Gael García Bernal y Lucy  

Hernandéz”, es un punto de partida para hablar de las tradiciones mexicanas relacionadas con la  

muerte y, asimismo, sobre la ofrenda y su simbología. El contenido gramatical que yo elegí fue  

fijado en la comparación de los verbos RECORDAR y ACORDARSE junto a léxico. Es una  

actividad controlada, con énfasis en el desarrollo de la competencia oral y escrita.   

Contenidos: Hacer con que el alumno conozca a los elementos culturales utilizados en la  

celebración del día de los muertos en México y pueda identificarlos y utilizarlos en una  

conmemoración de esta fecha que van a hacer en clase, basada en este festejo.  

Recursos y Materiales: Por medio de la tecnología los recursos y materiales que serán utilizados  

son: Google meet, Classroom, WhatsApp, email, Word, diapositivas preparadas con el tema de la  

clase, Rotuladores, fotocopias de actividades, caja de sonido, computadora, teléfono móvil con  

internet, videos pondrá a disposición por YouTube.  

Fase 1: 5’ Calentamiento: Preguntar a los alumnos como es el día de los muertos en Brasil.  

Después de eso, poner el vídeo “El día de muertos” (https://youtu.be/C3RhyHHWWCE).  

Preguntarles qué diferencias hay entre Brasil y México con respecto a este día. Dejar que  hablen 

sobre el tema.  

Fase 2: 15´: En seguida explicaré a ellos el significado de cada símbolo de este día poniendo  

imágenes sobre cada una de ellas. (https://www.hipercultura.com/dia-de-los-muertos-no 
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mexico/).   

Fase 3: 5´ Ahora vamos a escuchar y ver la música “Recuérdame” de Carlos Rivera en un vídeo.  

(https://youtu.be/cfzmjgpx-VE). Después de oír vamos a hablar sobre los verbos “Recordar y  

Acordarse”.   

Voy a entregar a los alumnos las hojas con las actividades, una de las hojas tendrá la letra de la  

canción “Recuérdame”, la otra tendrá la infografía de los verbos, una ficha para que puedan  

practicar el léxico por medio de un crucigrama con los elementos de la ofrenda.   

Fase 4: 25´ Como tarea de casa, les pediré para ver la película Coco La vida es una Fiesta. En la  

próxima clase haremos la corrección de las actividades propuestas en la clase pasada, haciendo  

las preguntas para que los alumnos puedan contestar sus respuestas. Y por último la tarea final,  

pediré que los alumnos crean una ofrenda para una persona, un familiar o alguien famoso que les  

guste, puede ser también un animal o persona ficticia. Según ellos quieran. Hecho eso  preguntaré 

a los alumnos si les gustaron la clase dada y la canción, el repaso y si están  aprendiendo y si 

puedo seguir impartiendo clase así.   

REFERÊNCIAS 

RICHARDS, J. C.; LOCKHART, C. La estructura de la clase. In: ______. Estrategias de  

reflexión sobre la enseñanza de idiomas. Madrid: Cambridge University Press, 1998. p. 106-126. 

  

ACTIVIDADES Y MATERIALES  

Recuérdame   

Natalia Lafourcade  

Recuérdame, hoy me tengo que ir mi corazón/amor  

Recuérdame, no llores por favor  

Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás   

A solas yo te cantaré soñando en regresar   

Recuérdame, aunque tengo que emigrar/ quedarme  

Recuérdame, si mi guitarra oyes tocar/ llorar   

Ella con su triste cantar te acompañará   

Hasta que en mis brazos tu estés, recuérdame   

Que nuestra canción no deje de latir   

Solo con tu amor yo puedo existir 2x   

Recuérdame, si en tu mente vivo estoy   
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Recuérdame, mis sueños/besos yo te doy  

Te llevo en mi corazón y te acompañaré   

Unidos en nuestra canción, contigo ahí estaré   

Recuérdame, sí sola crees estar   

Recuérdame, y mi cantar te irá a abrazar/ consolar  

Aún en la distancia, nunca vayas a olvidar   

Que yo contigo siempre voy, recuérdame   

Que nuestra canción no deje de latir   

Solo con tu amor yo puedo existir 3x   

Recuérdame, y si pronto he de morir/ partir   

Recuérdame, nuestro amor ha de vivir/ seguir  

Y yo con este triste canto te acompañaré   

Hasta que en mis brazos tu estés, recuérdame   

Que nuestra canción no deje de latir   

Solo con tu amor yo puedo (Recuérdame) 2x  

Tener algo en cuenta: Explicación de los verbos Recordar y Acordarse.  

Recordar + algo/ a alguien del latín re -cordis,   

“volver a pasar por el corazón”  

Recuerdo el Día de Muertos del año pasado.   

¿Recuerdas a mi madre? 

 
Acordarse + de algo/ alguien  
¿Te acuerdas del nombre de este chico?   
Me acordé de que no tenía harina para el pan de muerto.  

Cuestión 1- Escucha la canción y marca la opción adecuada.   

Esta canción es el tema principal de la película “Coco”, ambientada en México y 

centrada en su  fiesta emblemática, el Día de Muertos.  

En tu opinión,   
¿Quién canta la canción y para quién?   
¿Cómo podemos recordar a seres queridos fallecidos?   
¿Cómo lo hacen los mexicanos?  
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Cuestión 2 - Día de Muertos   

• ¿Qué representan estos dibujos?  

33 

• ¿Qué costumbres relacionadas con el Día de Muertos en México conoces?  • Explica qué es la 

ofrenda.   

• ¿En qué consiste esta tradición?  

• Observa el dibujo y relaciona los elementos de la ofrenda con sus nombres. 

 • las velas   

• las calaveras   

• la flor de cempasúchil   

• el pan de muerto   

• la sal  

• los alimentos   

• la cruz   

• el papel picado  

• el retrato  

Cuestión 3- ¿Sabes qué simboliza cada elemento de la ofrenda? Escribe cada palabra donde  

corresponda.  

a) Es un elemento católico que refleja el sincretismo religioso en México. Cráneos que son  
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alusión a la muerte siempre presente en nuestra vida.  

b) Recuerdan los momentos agradables y sabrosos de la vida del difunto.   

c) Sus pétalos adornan el altar y ayudan a las ánimas llegar a sus antiguos lugares.  d) Sirve de 

alimento a los espíritus y hace referencia a los ritos precolombinos.  e) Es recuerdo del familiar 

difunto y le anima a visitar el mundo de los vivos.  f) Puente entre la vida y la muerte, sirve para 

recibir a las ánimas. Símbolo del viento.  g) Alumbran el camino para que las almas de nuestros 

seres queridos encuentren sus antiguos  hogares.   

h) Simboliza la purificación.  

Cuestión 4- ¡Haz tu propia ofrenda de Día de Muertos! Dibuja o describe a una persona/un  

animal que quieres recordar. 

  

ANEXO C: PLAN DE CLASE 3  

En este plan, la idea es trabajar las emociones y expresiones del estado de ánimo basado  

en la canción "¿Quién me ha robado el mes de abril?" de Joaquín Sabina. Este plan fue  

pensado para los alumnos de todos los años de la enseñanza secundaria, Todos los grupos 1°año,  

2°año, 3°año, con duración de dos clases de 50 minutos, será trabajado la comprensión auditiva y  

expresar el sentimiento y emoción. Esta propuesta de actividad es caracterizada como una  

actividad controlada. La profesora pondrá a disposición a los alumnos el link con el video de la  

canción disponible en YouTube, los alumnos tendrán que poner mucha atención en los dibujos  

presentes en el videoclip que se refieren a tres historias presentadas en la letra, intentan  

reconstruirlas. Hecho esto los alumnos comprobarán sus hipótesis sobre lo que ha pasado en la  

vida de cada persona. Pedí a los alumnos que se fijen en las palabras “tristes” que aparecen en la  

canción y las emparejan con sus antónimos (palabras “alegres”). Hacer una nube de palabras con  

los alumnos por medio del chat para trabajar el léxico. Los alumnos pueden hablar o intercambiar  

ideas sobre cómo apoyar a alguien qué está pasando por una situación difícil o, si quieren, hablar  

de sus propias experiencias. En esa actividad los alumnos se ponen en situación de otras  

personas, de ahí que aprenden a expresar empatía y compasión. La tarea final de este plan es  

hacer las correcciones de las actividades por classroom y la participación de los alumnos como 

un  todo.   

Agrupación y duración de las clases: Todos los grupos 1°año, 2°año, 3°año de la enseñanza  

secundaria/por la mañana 50 minutos cada clase.  

Tema: El aspecto físico y las características de comportamiento. 
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Objetivos: Trabajar las emociones y expresiones del estado de ánimo basado en la canción  

¿Quién me ha robado el mes de abril? de Joaquín Sabina.  

Contenidos: Trabajar la comprensión auditiva y expresar el sentimiento y emoción. 

 Recursos y Materiales: meet, classroom, WhatsApp, email, Rotuladores, fotocopias de 

actividades, diapositivas, caja de sonido, computadora, teléfono móvil con internet, vídeos a  

disposición en YouTube.   

Fase 1: 5’calentamiento: Antes de escuchar la canción los alumnos observan los dibujos que se  

refieren a tres historias presentadas en la letra, intentan reconstruirlas. Escuchar la canción  y 

ordenar las tres historias según la aparición. Comprueba tus hipótesis sobre lo que ha pasado en  

la vida de cada persona.  

Fase 2: 15´ Pedí a los alumnos que se fijen en las palabras “tristes” que aparecen en la canción y  

las emparejan con sus antónimos (palabras “alegres”). Pueden buscar también otras palabras que  

expresen el sentimiento de tristeza como: la melancolía, llorar, echar de menos, estar deprimido,  

agobiado, perder, sufrir, el dolor… Se puede usar una nube de palabras para presentar el léxico.  

Fase 3: 25´ Hecho eso, en esa fase la propuesta es hacer una observación sobre las diferencias  

entre las propuestas de los alumnos: para cada uno puede significar algo diferente. En esa  

actividad podemos reflexionar sobre una expresión que se usa en la canción: guardar el corazón  

en un cajón. Preguntar a los alumnos que quiere decir esa frase ¿Por qué el hombre esconde  

su corazón?  

Fase 4: 5´: En la hoja siguiente aparecen algunas expresiones para levantar el ánimo y una serie  

de dibujos que representan diferentes consejos. Los alumnos pueden hablar o intercambiar ideas  

sobre cómo apoyar a alguien qué está pasando por una situación difícil o, si quieren, hablar de 

sus  propias experiencias. La tarea final consiste en elegir a uno de los personajes de la canción y  

escribir un mensaje con algunas frases para levantar el ánimo. En esa actividad los alumnos se  

ponen en situación de otras personas, de ahí que aprenden a expresar empatía y compasión.  

REFERENCIAS   

RICHARDS, J. C.; LOCKHART, C. La estructura de la clase. In: ______. Estrategias de  
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reflexión sobre la enseñanza de idiomas. Madrid: Cambridge University Press, 1998. p. 106-126. 

 SEGURA, A. N.; BURGO, R. P. La planificación de las clases: a largo, medio y corto plazo. In:  

BELLO, P. et al. Didáctica de las Segundas Lenguas. Estrategias y Recursos Básicos, Madrid, 

Santillana, 1990. p.355-371. 

 

https://www.colorele.es/quien-me-ha-robado-el-mes-de-abril/  

ACTIVIDADES Y MATERIALES  

¿Contesta las preguntas abajo? Joaquín Ramon Sabina 

37  
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ANEXO D: PLAN DE CLASE 4  

En este plan, el objetivo es trabajar el contenido “muy y mucho”, utilizando la letra de la  

canción “Bésame Mucho” de Luis Miguel. Hecho esto trabajar con vocabulario y practicar las  

cuatro destrezas: lectora, auditiva, oral y escrita. Recordar a los alumnos (en meet chat por las  
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diapositivas) sobre las reglas del contenido gramatical (adverbio, adjetivo, verbo y sustantivo)  

estudiado en clase pasada cuando y cómo utilizar el “muy y mucho" español. Entregarles la  

fotocopia de la actividad con la letra de la canción “Bésame Mucho” y explicar a los alumnos el  

ejercicio disponible en classroom. Llevar a los alumnos la actividad propuesta para esa clase  

deberá ser hecha individualmente es una actividad semi controlada. La profesora presentará a los  

alumnos la canción para que puedan escuchar y acompañar, hecho eso después realizar la  

actividad de comprensión auditiva. Después de oír la canción, preguntar a los alumnos sí les 

gustó  la letra y se lograron entender y comprender el habla del cantante. Realizar la corrección 

de las  actividades propuestas al inicio de la clase, preguntando y solicitando a alguno de los 

alumnos para  responder lo que solicitó. Reforzar el contenido gramatical que se ha aprendido o 

sí todavía hay  alguna duda. La tarea final de esa propuesta consiste en la corrección de las 

actividades y  participación de los alumnos.  

Agrupación y duración de las clases: 1 y 2 año enseñanza secundaria/por la mañana 2 clases 

de  50 minutos.  

Tema: Cuándo y cómo utilizar muy y mucho  

Objetivos: Hacer un repaso del contenido “muy y mucho”, utilizando la letra de la canción  

“Bésame Mucho”.   

Contenido: vocabulario y practicar las cuatro destrezas: lectora, auditiva, oral y escrita.   

Recursos y Materiales: meet, classroom, WhatsApp, email, diapositivas, rotuladores, fotocopias  

con la letra de la canción “Bésame Mucho” y actividades, caja de sonido, teléfono móvil con  

acceso a internet, YouTube. 

Fase 1: 5’ Calentamiento: Recordar a los alumnos (en meet por diapositivas) sobre las reglas 

del  contenido gramatical (adverbio, adjetivo, verbo y sustantivo) estudiado en clase pasada 

cuando y  cómo utilizar el muy y mucho español. Entregarles la fotocopia de la actividad con la 

letra de la  canción “Bésame Mucho” y explicar a los alumnos el ejercicio.  

Fase 2: 15´ Llevar a los alumnos la actividad propuesta para esa clase deberá ser hecha  

individualmente es una actividad semi controlada. Voy a presentar a los alumnos la canción para  
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que los alumnos puedan escuchar y acompañar después realizar la actividad de comprensión  

auditiva.  

Fase 3: 25´ Después de llevar la letra a los alumnos la canción “Bésame Mucho “, del cantante  

mexicano “Luis Miguel “y el ritmo (romántico) de la canción. Después de oír la canción,  

preguntar a los alumnos sí les gustó la letra y se lograron entender y comprender el habla del  

cantante.  

Fase 4: 5´ Realizar la corrección de las actividades propuestas al inicio de la clase, preguntando 

y  solicitando a alguno de los alumnos para responder lo que solicitó. Reforzar el contenido  

gramatical que se ha aprendido o sí todavía hay alguna duda. Agradecer a los alumnos por la  

participación y la disciplina que tuvieron durante la clase y preguntar sí les gustó esa clase y lo  

que les gustaría aprender en las siguientes clases de español.  

REFERÊNCIAS 

RICHARDS, J. C.; LOCKHART, C. La estructura de la clase. In: ______. Estrategias de 

reflexión sobre la enseñanza de idiomas. Madrid: Cambridge University Press, 1998. p. 106-126. 

VELÁZQUES, C.; SKYLAR, S. Bésame Mucho. Romances, Álbum de Luis Miguel. Warner  

Música Benelux, México ,1997.  

https://www.letras.com/Luis Miguel/108666/. 

 

  

ACTIVIDADES Y MATERIALES  

Actividad 1. Complete con Muy o Mucho os espaço em blanco de la canción abajo: Bésame 

___________  

Luís Miguel  

Bésame, bésame _________  

Como si fuera esta noche  

La última vez  

Bésame, bésame _________  

Que tengo miedo a perderte  

Perderte después  

Quiero tenerte ______ cerca  



49 
 

Mirarme en tus ojos  

Verte junto a mí  

Piensa que talvez mañana  

Ya estaré lejos  

______ lejos de aquí  

Bésame, bésame _______  

Como si fuera esta noche  

La última vez  

Bésame, bésame ________  

Que tengo miedo a perderte  

Perderte después  

Bésame, bésame ________.  

Actividad 2. Complete con muy o mucho /a- muchos –as:  

• En verano hace __________ calor.  

• Pedro posee _____________ casas en España.  

• todavía es ___________ temprano.  

• En invierno las mañanas son _________ frías.  

• Hoy hace un tempo _________ desagradable. 

• Tengo __________ problemas.  

• Ya es __________ tarde.  

• Manuel está ________ preocupado porque su mujer está _________ enferma. • Está solo y 

__________ Triste.  

• Tengo que estudiar ___________ para este examen, estoy _________ preocupado. • Es 

_________ tarde. Me voy a casa.  

• Hay _________ comida para todos, no te preocupes.  

• El hotel es _________ ruidoso, y quiero ir a otro  

• Hoy estoy __________ cansado, he trabajado ____________ horas. • La señora Castro es 

___________ guapa y alta.  

• Estos alumnos hablan ___________  

• En mi país hace __________ frío en invierno.  

Actividad 3. Relacione cada palabra em negrito con su clase gramatical: • bésame mucho; ( ) 

adjetivo;  
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• muy feliz; ( ) adverbio;  

• muy cerca; ( ) substantivo;  

• muchos mitos; ( ) verbo;  
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SIGNIFICAÇÃO E SOMMELIERIA: ANÁLISE DE SÚMULAS DE CONCURSO  

CERVEJEIRO (BJCP) À LUZ DA SEMIÓTICA  

Arthur Brito Steckelberg 

Edna Silva Faria (Orientadora) 

  

 

―Sapientia: nenhum poder, um pouco de saber,  um 

pouco de sabedoria, e o máximo de sabor  possível‖  

Roland Barthes  

―Comer é uma experiência estética capaz de nos  

fazer refletir, de ter juízos sobre o mundo e  sobre 

nós mesmos‖  

Tatiana Rotolo 

RESUMO  
 
Este trabalho consiste em uma discussão interdisciplinar sobre a descrição sensorial em  súmulas 
de concursos cervejeiros. Como parte dos objetivos específicos, expôs-se a relação  dicotômica e 
indissociável entre estética e estesia na análise sensorial técnica, bem como a  pertinência de 
categorizações semânticas na classificação e no estudo do sabor. Assim, a  dupla essência do 
gosto se dividiu em duas dimensões: fisiológica (natureza) e semiótica (cultura). A partir de tal 
lógica, definiram-se as categorias de continuidade e distinção para  refletir sobre os aspectos 
externos e internos da coesão sensorial, em que a cerveja é tomada  como um texto multimodal. 
Os procedimentos metodológicos adotados consistem em revisão  bibliográfica e análise 
qualitativa de seis súmulas de concurso cervejeiro (BJCP) a partir das  categorias semânticas 
mencionadas. O referencial teórico reúne pesquisadores da linguística e  do universo cervejeiro, 
dos quais se destacam: Randy Mosher, Garrett Oliver, José Luiz  Fiorin, Jean-Marie Floch e 
Gianfranco Marrone. Destarte, atestou-se a pertinência de uma  abordagem semiótica para uma 
nova epistemologia do sabor.  

Palavras-Chave: Semiótica do Sabor; Análise Sensorial; Cerveja Artesanal.  

ABSTRACT  
 
This paper consists in an interdisciplinary discussion about the sensorial description on beer  
competition‘s score sheets. As part of the specific objectives, the dichotomous and  indissociable 
relationship between aesthetics and aesthesis on technical sensorial analyses  was exposed, as 
well as the pertinence of semantic categorizations on the classification and  the study of flavor. 
Hence, the dual essence of taste was divided in two dimensions:  physiological (nature) and 
semiotic (culture). Based on this logic, the categories of continuity  and distinction were defined 
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to reflect on the external and internal aspects of sensory  cohesion, in which beer is taken as a 
multimodal text. The theoretical procedures consist of bibliographical review and qualitative 
analysis of beer contests‘ scoresheets (BJCP), based on  the mentioned semantic categories. The 
theoretical framework brings together researchers  from linguistics and the brewing universe, of 
which the following stand out: Randy Mosher,  Garret Oliver, José Luiz Fiorin, Jean-Marie Floch 
and Gianfranco Marrone. Therefore, the  pertinence of a semiotic approach onwards a new 
epistemology of taste was attested.  

Keywords: Flavor Semiotics; Sensorial Analysis; Craft Beer. 
 

INTRODUÇÃO  

 

A cultura da cerveja artesanal tem se desenvolvido em vários países, especialmente  no 

Ocidente, proporcionando uma maior popularização e disseminação desse hábito de  consumo da 

bebida. Em 1978, o presidente Jimmy Carter assinou o decreto H.R. 1337
1
, que  permitiu a 

produção caseira nos Estados Unidos, interrompida desde a Lei de Proibição de  1919
2
. É assim, 

no final da década de 70, que se inicia a "renascença" da cerveja artesanal e  é criada a American 

Homebrewers Association
3
(AHA). Dela surge o Beer Judge  Certification Program

4
(BJCP)

5
, 

instituição responsável por elaborar o Beer Judge  Certification Program Beer Styles 

Guidelines
6
, um guia de estilos desenhado para  competições caseiras.  

Em um concurso cervejeiro, o avaliador precisa descrever sensorialmente os aspectos  

visuais, aromáticos e gustativos da amostra, anotando suas impressões em uma súmula pré 

definida. Depois, seu texto é comparado com os parâmetros do guia de estilos adotado – no  

caso, o do BJCP. Quanto mais próximas forem a avaliação do juiz e a descrição do guia,  maior 

deve ser a pontuação da cerveja. A descrição sensorial é uma junção de elementos  fisiológicos 

(objetivos) e socioculturais (subjetivos), o que torna impossível a dissociação  entre sujeito e 

objeto neste estudo. Dois indivíduos, portanto, nem sempre atribuirão o mesmo  descritor para o 

mesmo fenômeno, porque a taxonomia do sabor é intersubjetiva. Assim,  surge a preocupação 

em buscar meios a fim de se padronizarem descrições sensoriais e de se  formar mais 

profissionais capacitados ao mercado cervejeiro emergente.  

De acordo com alguns estudiosos, um dos maiores problemas da análise sensorial  

cervejeira é linguístico, uma vez que estamos muito presos a termos vagos, como  

―condimentado‖, para descrever aromas e sabores; além disso, é difícil traduzir uma sensação  

estésica quando a pessoa orientada não possui o referencial em sua memória sensorial.  

A partir desses pressupostos, evidencia-se a pertinência em estudar a avaliação  sensorial 

cervejeira sob uma perspectiva linguística, assim duas perguntas de pesquisa  nortearão este 
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trabalho: Como a semiótica pode auxiliar no processo de percepção e descrição  sensorial? Qual 

a relação entre cognição e estesia nos modos olfativo e gustativo?  

Este trabalho consiste em uma análise semiótica de descritores utilizados por  

especialistas do meio (juízes, cervejeiros, sommeliers
7
etc.), bem como de súmulas de  concurso 

cervejeiro conforme o Guia do BJCP. Em primeira análise, buscou-se na literatura  cervejeira 

(em destaque, Garrett Oliver, Randy Mosher, Eric Warner, Charles Bamforth, Stan  Hieronymus 

e Horst D. Dornbusch) e nos guias de estilos (principalmente o BJCP, com  pontuais 

comparações com outro renomado guia de estilos) os critérios de classificação e  categorização 

de sabores. Em seguida, recorreu-se à literatura semiótica (em destaque,  Roland Barthes, Jean-

Marie Floch, Gianfranco Marrone e José Luiz Fiorin) para discutir a  significação inerente a 

esses processos. Por fim, fez-se uma análise de seis súmulas de  concurso (fornecidas pela 

Associação dos Cervejeiros Artesanais de Goiás, ACervA-GO), a  fim de identificar o percurso 

semiótico da avaliação sensorial de uma amostra. Esta pesquisa,  portanto, foi realizada a partir 

de levantamento bibliográfico e de análise qualitativa do  corpus selecionado. Trata-se de uma 

abordagem que visa a ampliar os horizontes da análise  sensorial técnica e a colocar a semiótica 

como espaço interseccional entre as ciências naturais  e culturais no estudo do sabor. Nesse 

sentido, busca-se uma nova epistemologia do gosto,  pautada em uma semiótica para além do 

texto verbal. A fim de não cansar o leitor com  repetições desmedidas, gosto e sabor (isto é, o 

plano sincrético olfato-gustativo) são usados  como sinônimos nesta monografia, haja vista que o 

olfato interfere diretamente na gustação.  

  

HISTÓRIA SINTÉTICA DA CERVEJA  

  

Para uma compreensão geral das discussões que serão tratadas neste trabalho, é  

necessário apresentar os aspectos gerais da cerveja, uma breve história dessa bebida e o  desenho 

de uma súmula de concurso. Neste primeiro capítulo, apresenta-se uma síntese dos principais 

acontecimentos que modificaram a cerveja ao longo dos anos, especialmente na  Europa – 

continente responsável por difundir a cultura cervejeira por todo o mundo.  

Conforme será demonstrado, a cerveja é uma bebida que acompanha a humanidade desde  

tempos imemoriais (MOSHER, 2009; DORNBUSCH, 1997; BAMFORTH, 2003) – por isso,  

este trabalho limita-se a contar tal história de forma resumida, ainda que corra o risco de  deixar 

passar fatos importantes na consolidação de certos estilos.  

A primeira questão a ser levantada, naturalmente, é: ―o que é cerveja?‖. A rigor,  parece 

uma pergunta simples, daquelas que não se responde de tão óbvia – especialmente  para quem foi 
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acostumado a saborear tipos limitados de cerveja: chope ―claro‖ ou ―escuro‖;  às vezes, 

misturados no serviço (conhecidos como ―pingado‖, ―carioca‖, ―ferrugem‖ etc.);  talvez até uma 

cerveja de trigo importada ou uma IPA. Todos esses exemplos, no entanto,  referem-se a tipos 

bem recentes, ou versões atuais de estilos centenários; a maioria oriunda de  novas técnicas de 

malteação
8
que surgiram na Segunda Revolução Industrial, propiciando  maior controle na 

produção de maltes muito claros ou muito escuros – até então, a cor
9
das  cervejas tendiam a um 

meio termo. Trata-se de uma questão bastante complexa, que envolve  um extenso trabalho 

epistemológico e arqueológico (MCGOVERN, 2010).  

Hodiernamente, é considerada ―cerveja‖ a bebida resultante da fermentação de um  

mosto
10 

à base de água e grãos (geralmente, a cevada) com a adição de lúpulo
11

. Apenas com  

seus ingredientes básicos, é possível produzir inúmeros perfis sensoriais, pois cada espécie de  

lúpulo e tipo de malte têm perfil único – além disso, é possível efetuar diversos níveis de  torra 

ao malte, de forma a conferir novas cores, sabores e sensações à cerveja. Adicionam-se  a isso 

diferentes tipos de fermentação, provocadas por agentes biológicos e processos variados, e o 

resultado é um verdadeiro ―caleidoscópio de cores, sabores, intensidades,  equilíbrio e outros 

atributos‖ (MOSHER, 2009, p. 74). Além dos ingredientes básicos (água,  malte e lúpulo), é 

possível adicionar-lhe uma miríade de ingredientes extras – como frutas,  condimentos, ervas, 

especiarias, lactose, chocolate, mel etc. Tamanha riqueza de sabores  levou especialistas a 

categorizarem-na em diversos estilos, os quais são definidos a partir de  questões históricas, 

sensoriais, culturais e técnicas. A fim de ilustrar tal diversidade, o  cientista sensorial Morten 

Meilgaard desenhou a roda de aromas e sabores da cerveja  (MOSHER, 2009):  
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Figura 1 - Roda de aromas e sabores da cerveja  

 

Fonte: blog da Cervejaria Wäls
12

  

 

               Apesar de ser muito comum definir a cerveja a partir de seus ingredientes básicos,  como 

faz, por exemplo, a legislação brasileira
13

, trata-se de uma bebida multifacetada e  

essencialmente complexa. Alguns autores, entre eles Mosher (2009), Oliver (2012) e Mosher  e 

Trantham (2017), consideram ―cerveja‖ bebidas alcoólicas fermentadas a partir de outros  grãos 

além da cevada e do trigo, como o arroz e o milho (por exemplo, saquê e chicha
14

) – Mosher e 

Trantham (2017) chegam a dizer que chicha é um estilo de cerveja. Seguindo essa  lógica, a mais 

antiga evidência arqueológica de cerveja foi descoberta em uma caverna perto  de Haifa, em 

Israel, e data de aproximadamente 13 mil anos, ainda no período Paleolítico – o  que faz da 

cerveja um alimento tão longevo quanto o próprio pão, cuja evidência  arqueológica mais antiga 

data de 14 mil anos (BBC, 2018; BRIGGS, 2018). Na Europa, onde  surgiu a cerveja ―moderna‖, 

os povos celtas e germânicos a produziam com cevada e trigo há  pelo menos 3500 anos 

(DORNBUSCH, 1997). Nessa época, no entanto, o lúpulo estava  longe de ser utilizado na 
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produção cervejeira.  

Acredita-se que os primeiros registros históricos do lúpulo foram feitos pelo  naturalista e 

oficial romano Plínio, o Velho – embora certamente ainda não fosse uma planta  conhecida pelas 

suas propriedades medicinais e muito menos como ingrediente cervejeiro.  Em Naturalis 

Historia
15

, sua magnum opus, Plínio comenta sobre uma planta conhecida  como lupus 

salictarius (ou ―lobo dos salgueiros‖). É certo que o naturalista romano  mencionou a tal ―lobo 

dos salgueiros‖ em seus escritos, contudo o zitólogo britânico Martin  Cornell contesta a ideia de 

que essa planta seja a mesma que se conhece atualmente como  Humulus lupulus – nome 

científico do lúpulo, cunhado pelo botânico sueco Carlos Lineu, em  1753 (CORNELL, 2010). 

Embora, segundo Cornell, sejam grandes as chances de que lupus  salictarius seja mesmo um 

nome antigo do lúpulo, não há evidências concretas que provem  isso categoricamente – essa 

questão, no entanto, foge do escopo deste trabalho.  

Registra a história que, com a queda do Império Romano Ocidental
16

, as sociedades  

tribais da Europa Central, especialmente os povos franco-germânicos, outrora sob o jugo  

romano, passaram a se organizar em sociedades mais complexas e algumas adotaram códigos  de 

lei escritos, abandonando a tradição oral. Esse evento pavimentou os caminhos para o  

surgimento das sociedades feudais e deu início à Alta Idade Média: houve o maior êxodo  urbano 

já registrado na história e a cunhagem monetária foi praticamente inutilizada; até  então a cerveja 

era um produto tão caseiro quanto o pão ou o ―ensopado‖ e era consumida  diariamente 

(DORNBUSCH, 1997). Com a quase abolição da moeda, não era possível aos  senhores feudais 

ou, um pouco mais tarde, ao imperador coletar os tributos de forma  centralizada, como faziam 

os romanos. De costume, as autoridades locais e imperiais  coletavam pessoalmente os impostos 

(os frutos do trabalho e das terras do povo), muitas  vezes os consumindo no próprio local – e a 

cerveja estava entre os itens tributados.  

 No século VIII, o império carolíngio se consolida e a produção cervejeira é  

regulamentada e institucionalizada em praticamente toda a Europa. Já nessa época, o lúpulo  era 

cultivado na região de Hallertau, na Bavária (região alemã com maior consumo per  capita de 

cerveja do país); mas ainda era pouco utilizado na produção cervejeira e o  ingrediente mais 

utilizado para equilibrar o dulçor residual do malte era o gruit – termo que,  em alemão arcaico, 

significa ―ervas selvagens‖, e se referia a praticamente qualquer mistura  de ervas amargas, 

algumas psicotrópicas. Aos poucos, a igreja católica foi instituindo o  controle clerical sobre a 

receita do gruit e, com isso, os mosteiros assumiram um monopólio  virtual da produção 

cervejeira nos próximos séculos (DORNBUSCH, 1997).  

Embora não se saiba exatamente quando o lúpulo passou a ser largamente utilizado na  

produção cervejeira, é muito provável que foi por volta dos séculos VIII e XII, especialmente  
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após a publicação de Physica Sacra
17

, em meados do século XII, pela freira Hildegarda de  

Bingen. Ela foi precursora nos estudos do lúpulo como ingrediente cervejeiro e, mais  

importante, como medicamento. Por suas contribuições em diversas áreas do saber (música,  

poesia, filosofia, misticismo, ciências naturais etc.) e por sua atuação como freira e  curandeira, 

foi canonizada santa e condecorada com o título de Doutora da Igreja
18

.  

Os séculos seguintes, XIII a XVII, seriam marcados por disputas de poder entre clero,  

nobreza e uma nova classe social que surgia nos burgos – os comerciantes burgueses. Assim,  

foram se formando as guildas e os mosteiros cervejeiros, dando origem a muitos estilos  

regionais que sobrevivem até hoje. Dessas disputas, desdobraram-se a Reinheitsgebot (cuja  

tradução literal é ―Lei de Pureza‖), em 1516, e a Reforma Protestante, de Martinho Lutero,  em 

1517 (GAAB, 2006, p. 14). Com o avanço do protestantismo ao norte da Alemanha
19

 (instituição 

que inexistia até então), o monopólio cervejeiro da igreja católica estava  ameaçado, pois, nessa 

conjuntura, cerveja era símbolo de poder. Esse fato fez com que o  duque Guilherme IV, da 

Bavária, instituísse a ―Lei de Pureza‖ da cerveja, a qual permitia  apenas três ingredientes na 

produção: água, cevada e lúpulo (no texto original, as leveduras
20

  

não foram mencionadas, embora provavelmente já se tinha alguma noção do processo  

fermentativo).   

Essa lei (na verdade, um conjunto de leis), instituída sob o pretexto de garantir a  

qualidade e a segurança alimentar da cerveja, serviu duplamente aos interesses da família  

Wittelsbach: com a proibição do trigo na produção cervejeira, o lucro das cervejas produzidas  

pela cervejaria da corte bávara se intensificou e a proibição das cervejas com gruit minou as  

vendas de cervejas do norte, que passara a ser majoritariamente protestante, estendendo-se à 

região sul, até hoje, majoritariamente católica, o que diminuiu consideravelmente o poder dos  

protestantes na região e estreitou laços entre o papado romano e o ducado bávaro. Nessa  época, 

também se iniciam as Grandes Navegações, processo pelo qual as culturas europeias  se 

disseminaram no mundo todo (MOSHER, 2009), ampliando as relações comerciais e  

proporcionando uma troca de conhecimento quanto aos novos produtos comercializados.  

A natureza experimental de alguns produtos cede lugar para o desenvolvimento de  

técnicas mais refinadas, com a ocorrência do Renascimento, um período da História europeia  

marcado por grandes avanços epistemológicos e, consequentemente, tecnológicos. O Método  

Científico, também conhecido como ―paradigma clássico‖ ou ―newtoniano-cartesiano‖  

(MORIN, 2015), marcava seu início por meio dos escritos e das descobertas de pensadores  

como Galileo Galilei, Blaise Pascal, Gottfried Leibniz, Anton van Leeuwenhoek, Isaac  Newton, 

René Descartes, dentre vários outros. Assim, inicia-se também um processo de  ―cientificização‖ 

de alimentos, de materiais e também da cerveja europeia (MOSHER, 2009).  
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 Os acontecimentos decorrentes do período cientificista impulsionam mais estudos e  

pesquisas. Ao final do século XVIII, os Estados Unidos da América declararam sua  

independência e, no século seguinte, com as imigrações alemãs, a indústria cervejeira  americana 

se desenvolve e um novo tipo de cerveja, já popular na Europa, chega ao país: a  Bohemian 

Pilsener, o estilo que inspirou as ―Pilsens‖ contemporâneas (MOSHER, 2009;  OLIVER, 2012), 

impulsionando o comércio e a popularidade da bebida.  

A cerveja, então, passou a ser um produto cada vez mais padronizado, a riqueza de  

ingredientes e estilos foi perdendo espaço para cervejas massificadas, de perfil sensorial  

semelhante e feitas com ―água, malte e lúpulo‖. Eventualmente, o milho passaria a se tornar  uma 

fonte secundária de açúcares na maioria dessas cervejas, pois, devido às suas  propriedades 

físico-químicas, sempre fora considerado ―inferior‖ em relação à cevada ou ao  trigo na produção 

cervejeira.  

A ascensão da cerveja sofre um bloqueio, porque a Lei Seca
21 

americana colapsa a  

indústria cervejeira do país, agravando ainda mais o processo de padronização e  desvalorização 

da cerveja, conforme aponta Mosher (2009). Por outro lado, com o colapso da  indústria 

cervejeira americana, a cultura da craft brewing (do Inglês, ―produção cervejeira  artesanal‖) 

renasce no ―Novo Mundo‖. Tal cultura se fortalece após a Segunda Guerra  Mundial, com a 

intensificação do turismo americano em países europeus, especialmente no  Reino Unido, na 

Bélgica e na Alemanha. Assim, na década de 80, nasce a American  Homebrewers Association 

(AHA) e, com ela, o Beer Judge Certification Program (BJCP)
22

.  A AHA foi fundada em 1978, 

por Charlie Papazian, e visa a promover a cultura da fabricação  caseira de bebidas alcoólicas 

fermentadas – até o presente, cerveja, sidra
23

, perada
24 

e  hidromel
25

–, bem como a lutar pelos 

direitos civis do segmento. O BJCP é um programa  internacional para certificação de juízes 

cervejeiros e das outras bebidas fermentadas  mencionadas. Foi fundado em 1985 e atualmente 

conta com mais de 7500 juízes-membros,  espalhados em mais de 60 países
26

. A partir de então, 

a cerveja artesanal ―renasce‖ e também  se inicia o processo de formalização dos estilos 

cervejeiros – por exemplo, até então, ―Dark  Strong Ale
27

‖ queria dizer apenas ―cerveja forte e 

escura‖; hoje é um estilo consolidado pelo  BJCP (26D) e reproduzido por cervejeiros caseiros 

do mundo todo. Abaixo, consta um  infográfico que sintetiza os caminhos percorridos pela 

cerveja até o surgimento dos primeiros  guias de estilo: 
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Figura 2 - Infográfico da História da Cerveja  

 

Fonte: autoria do pesquisador 

 Uma visão geral sobre a História da Cerveja demonstra o caráter complexo e  

multifacetado da bebida, como descrito e apresentado no infográfico presente na página  

anterior, pois vários elementos são responsáveis pela composição de um estilo, tornando o  

processo de categorização um trabalho melindroso. Mirella Amato (2014) comenta uma  

definição geral de que seria um ―estilo de cerveja‖:  

Um estilo pode ser pensado como uma mistura específica de ingredientes, resultando 

em um perfil aromático e gustativo distinto. Por exemplo, English pale ale é uma 

cerveja que se tornou popular na Inglaterra no início   

de 1700, após a descoberta de uma técnica para produzir consistentemente os maltes 

claros necessários para produzir cervejas de cor clara. English pale ale é 

essencialmente produzida com água, maltes claros, geralmente  um toque de maltes 

mais escuros para cor e complexidade, lúpulos ingleses e fermento inglês ale. Mudar 

apenas um ou dois desses ingredientes direcionará essa cerveja para uma categoria de 

estilo diferente. Use lúpulos  característicos da Costa Oeste dos EUA em vez dos 
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britânicos e a cerveja se torna uma American-style pale ale. Substitua os maltes pelos 

mais escuros e poderá ser categorizada como English brown ale.
4 

(AMATO, 2014, 

p.30) (grifos da autora).  

 

 Conforme atesta Amato (2014), mudanças sutis causam grande impacto no produto  

final. Estilos cervejeiros, portanto, não são categorias estáticas, mas são determinados por um  

conjunto de elementos históricos, sensoriais, culturais, comerciais e técnicos. Um novo estilo  

pode rapidamente ser incorporado em determinado guia ao passo que um estilo tradicional  

acabe saindo e, talvez, alguns anos mais tarde retorne como um ―estilo histórico‖, como se  

configura a Categoria 27, no BJCP, retomando estilos que perderam sua popularidade e estão  

sendo resgatados por especialistas e homebrewers – os ―cervejeiros caseiros‖.  

O breve histórico da cerveja apresentado neste capítulo descreve uma trajetória de  

conquista de gosto, espaço e mercado, traçado por essa bebida que se refinou com o passar  

dos tempos, alcançando popularidade e foi se aperfeiçoando e especializando. Na mesma  

proporção, fez com que surgissem técnicas de composição e de produção mais avançadas,  

requisitando também uma análise mais refinada do produto. Assim, no próximo capítulo 

explicitar-se-ão as definições técnicas conforme o Guia de Estilos do BJCP, pertinentes às  

análises propostas neste trabalho. 

  

O BEER JUDGE CERTIFICATION PROGRAM E OS DESCRITORES SENSORIAIS  

 

 O BJCP é uma organização sem fins lucrativos, direcionada a promover a formação  

de juízes para concursos caseiros de cerveja, sidra, perada e hidromel. Seu surgimento data 

de  1985, a partir de um empreendimento conjunto entre a AHA e a extinta Home Wine and 

Beer  Trade Association
28 

(HWBTA). Em 1995, ambas associações se retiram como 

patrocinadoras  do BJCP e este adquire status de organização independente, levando à 

necessidade de  produzir seus próprios materiais (guia de estilos, súmula de concurso, 

materiais preparatórios  etc.). Nesse ano, foi elaborada a primeira versão de seu Guia de 

Estilos – ainda um  ―rascunho‖ inicial, baseado no que já havia sido produzido pela AHA. 

Nos anos seguintes, ambas  instituições continuaram trabalhando juntas na promoção de 

concursos caseiros. Em 2002, o  BJCP passa a ser uma instituição totalmente eletrônica, com 

domínio próprio (até então, parte  dos materiais era distribuída via correio e seu domínio 

virtual era dividido com parceiros).  Finalmente, em 2004, surge a primeira versão do Guia 

como se conhece atualmente, cuja  última atualização data de 2015 – a partir de 2006, passou 

a avaliar outras bebidas  fermentadas, além da cerveja
29

.  

Cada concurso cervejeiro adota seus próprios critérios de organização e avaliação,  
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conforme definidos pela sua comissão organizadora, a qual se compõe de forma  

independente. Caso a comissão opte por ter sua competição sancionada pelo BJCP, esta terá  

que seguir alguns critérios, definidos pela instituição. Não obstante, uma competição  

sancionada pelo BJCP não precisa necessariamente usar seu Guia como parâmetro ou sequer  

envolver juízes-membros na organização ou na avaliação. Os detalhes referentes à  

organização de uma competição sancionada pelo BJCP estão disponíveis no site oficial da  

instituição
30

. Para este trabalho, não é necessário abordá-los em sua totalidade, apenas expor  

as características gerais de um concurso cervejeiro. As amostras são avaliadas por meio de  

degustação às cegas
31 

e as impressões do juiz são registradas em uma súmula específica,  

definida pela comissão organizadora. Neste trabalho, adotou-se o modelo de súmula proposto  

pelo BJCP para a análise:  
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Figura 3 - Súmula de Cerveja do BJCP (traduzida)  

 

Fonte: site oficial do BJCP
32

  

 

No topo da súmula, são indicados o número de inscrição da amostra (para manter o  
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anonimato do produtor); a Categoria e a Subcategoria (esses conceitos serão explicados  

adiante); os ingredientes especiais; e a inspeção da garrafa. À esquerda, constam as  

qualificações do avaliador e uma lista com os compostos mais comuns, os quais serão  

abordados conforme se mostrar necessário. À direita, há cinco seções, em que o avaliador  

anotará as suas percepções para justificar a pontuação atribuída. Em cada seção, há um breve  

comentário acerca do que se espera que seja comentado. Embaixo, há um Guia de Pontuação  

que propõe classificar a amostra em diferentes níveis, a partir de sua pontuação (de 0 a 50).  

O mecanismo pelo qual o juiz comunica suas percepções é a linguagem verbal.  

Descrever aromas e sabores em termos precisos e objetivos é uma tarefa complexa, pois  

envolve a comunicação de realidades intersubjetivas, as quais são diretamente influenciadas  

pelo repertório sensorial do enunciador (avaliador) e do enunciatário (avaliado). Dada a  

complexidade desse processo enunciativo, faz-se necessário adotar certas convenções.  

Lawless e Heymann (2003) sintetizam a importância de se convencionar uma terminologia  

específica para exercícios de análise sensorial descritiva:  

Dessa maneira, quase como uma suposição a priori, a análise descritiva requer 

conceitos precisos e específicos articulados em uma linguagem científica 

cuidadosamente escolhida. A linguagem usada por consumidores para descrever 

características sensoriais é quase sempre imprecisa e não o bastante para permitir que 

o especialista sensorial meça e compreenda os conceitos subjacentes, de forma a 

prover dados significativos (LAWLESS e HEYMANN, 2003, p. 229).  

Voltam-se os questionados levantados por Mosher (2009): ainda estamos presos a  

termos vagos e imprecisos (como ―frutado‖, ―amadeirado‖, ―condimentado‖ etc.), o que  

dificulta a enunciação especialmente para enunciatários leigos. Por exemplo, como descrever  

gosto de banana para alguém que nunca teve contato com essa fruta? As cervejas de trigo  

produzidas na Bavária, por exemplo, apresentam um éster
33 

denominado acetato de isoamila,  

cujo aroma remete a bananas maduras (HIERONYMUS, 2010; WARNER, 1992). 

Entretanto,  uma pessoa que nunca provou bananas o relacionará a outro elemento que esteja 

presente em  seu repertório – no caso, provavelmente outra fruta amarela, como pera, maçã 

ou melão. Logo, trata-se de um processo que combina elementos fisiológicos a elementos 

semióticos.  

        O Guia de Estilos do BJCP utiliza termos específicos para classificar uma bebida,  pois, 

além de cerveja, o BJCP também avalia sidra, perada e hidromel: Categoria,  Subcategoria e 

Estilo. De acordo com o Guia, Categoria é um agrupamento amplo e  arbitrário, cujo 

propósito é agrupar estilos de cerveja, sidra ou hidromel para facilitar o  trabalho de 

julgamento (STRONG et al, 2015). Exemplificando: a Categoria 23 – European  Sour Ale 

reúne estilos de diferentes localidades e tipos de fermentação, cuja única  característica 
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convergente é a acidez acentuada (além do continente de origem). Tal  categorização ignora, 

propositalmente, fatores históricos e geográficos referentes aos estilos,  de modo que fique 

mais fácil encontrá-los – do contrário, cada um estaria enquadrado  em um tipo de 

fermentação, em diferentes localidades.  

Subcategoria e Estilo designam essencialmente o mesmo significado e identificam as  

características principais de determinado produto. A Categoria 2 – International Lager, por  

exemplo, reúne um conjunto de estilos referentes a cervejas de baixa fermentação, as  

lagers
34

, produzidas em escala global para o consumidor amplo. Tal categoria se divide em  

três Subcategorias ou Estilos: International Pale Lager (2A), International Amber Lager 

(2B) e International Dark Lager (2C). A cerveja Heineken, por exemplo, é listada como um  

exemplar comercial de referência para o estilo International Pale Lager; portanto, é  

categorizada como Estilo ou Subcategoria 2A. Novamente, constata-se a interseccionalidade  

inerente entre processos fisiológicos e semióticos nas categorizações e classificações de  

estilo.   

Para fins educacionais, outras formas de categorização podem ser definidas. O Guia  

apresenta categorizações alternativas (por tipo de fermentação ou origens históricas e  

geográficas, por exemplo) em seu ―Apêndice A‖ (STRONG et al, 2015). Aqui, nota-se a  

pertinência de noções semânticas, como sinonímia, hiponímia e hiperonímia, para o juiz  

cervejeiro, especialmente ao elaborar um guia de estilos ou propor categorias de premiação  

para concursos diversos. Essas noções não necessariamente devem seguir as Categorias do  

BJCP, ainda que este seja o guia de referência para o concurso em questão, pois o Guia  

oferece apenas diretrizes de norteamento, não regras rígidas. Tais ponderações, no entanto,  

não serão discutidas a fundo neste trabalho, uma vez que o objeto de pesquisa são as 

súmulas.   

 Com relação aos descritores, o Guia atenta quanto a duas questões semânticas quanto  

a seu texto: a sinonímia e a modalização. A sinonímia é empregada a fim de dar-lhe mais  

leveza e fluidez, evitando uma leitura enfadonha e cansativa. O texto cita os seguintes casos  

como exemplo: leve e baixo; médio e moderado; profundo e escuro. Assim, de acordo com o  

Guia, não há diferenças semânticas entre um ―corpo leve‖ e um ―corpo baixo‖.   

Por sua vez, a modalização diferencia elementos opcionais de elementos necessários.  

Estes são elementos impreteríveis a determinado estilo (como aromas de banana e cravo em  

cervejas de trigo bávaras), enquanto aqueles podem estar presentes ou não – a depender da  

proposta do produtor. Termos como pode ter, pode conter, é aceitável, é apropriado indicam  

elementos opcionais; ao passo que os verbos modais, em inglês must e should (sem tradução  

literal), indicam elementos necessários. Outrossim, expressões como é inapropriado ou não  



65 
 

deve conter implicam elementos inaceitáveis em determinado estilo. O aroma de banana, por  

exemplo, é um elemento bem desejado em uma Weissbier (10A), mas é categoricamente  

inaceitável em uma American Wheat Beer (1D). Logo, a interpretação do juiz quanto aos  

descritores deve considerar a impressão geral do estilo como um todo, e não se ater a frases e  

termos específicos que poderiam desqualificar uma cerveja campeã por conta de um  

julgamento desproporcional (STRONG et al, 2015). 

Os processos de categorização até então discutidos concernem a todas as bebidas  

avaliadas pelo BJCP: cerveja, sidra, perada e hidromel. Tratando-se de cerveja, o BJCP  

define termos específicos para simplificar conceitos complexos, de modo que as descrições  

sejam concisas e objetivas tanto quanto possível. O Guia reconhece que possa haver  

divergências técnicas, às vezes, até ideológicas, quanto à terminologia. Por isso, toda a  

terminologia utilizada é claramente definida no capítulo Introdução aos Estilos Cervejeiros 

(STRONG et al, 2015). A exemplo, o abacate pode ser considerado uma drupa
35 

ou uma  

baga
36

, dependendo da fonte considerada. O BJCP define stone fruit (―drupas‖) como: ―uma  

fruta fresca com uma única cova (ou caroço), como cereja, ameixa, pêssego, damasco, manga  

etc.‖ (STRONG et al, 2015, p. ix). Logo, quando o Guia define que determinado estilo deve  

apresentar aromas de ―drupas‖, é essa definição que se deve levar em conta,  

independentemente de discussões externas, sejam ideológicas ou técnicas. 

 Hodiernamente, é comum classificar as cervejas conforme o tipo de fermentação e, 

seguindo essa linha, o BJCP define três termos para classificar estilos cervejeiros por esse  

critério: ale, lager e selvagem (do Inglês wild). O termo ale designa cervejas de ―alta  

fermentação‖ e o termo lager designa cervejas de ―baixa fermentação‖. O tipo de  

fermentação é definido a partir do tipo de levedura, por sua vez as leveduras ―ale‖ 

fermentam no topo do tanque, ao passo que as leveduras ―lager‖ fermentam no fundo do  

tanque. Tradicionalmente, apenas cervejas produzidas por fermentação espontânea
37

, isto é,  

sem a inoculação direta
38 

e controlada pelo cervejeiro, seriam classificadas como selvagens.  

Todavia, o BJCP considera ―selvagem‖ qualquer fermentação produzida por bactérias ou por  

leveduras de outros gêneros que não o Saccharomyces, gênero das leveduras tipo ale e lager  

(STRONG et al, 2015).  

 Em seguida, o Guia define atributos gerais comuns a todos os estilos. É fundamental  

que amostras de qualquer estilo não apresentem qualquer falha técnica perceptível em seus  

atributos sensoriais. Possíveis compostos resultantes de tais falhas são considerados off 

flavours
39

, ou sabores indesejados. O Guia lista um conjunto geral de sensações e compostos  

indesejados na maioria dos estilos cervejeiros: acetaldeído
40

, adstringência
41

, clorofenóis
42

,  

diacetil
43

, DMS
44

, álcoois superiores
45 

e alguns compostos fenólicos
46

. Naturalmente,  
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características específicas de determinado estilo são explicitadas, dessa maneira evitam-se  

repetições desnecessárias. Ressalta-se, ainda, que determinado composto pode ser desejado  

ou indesejado conforme sua concentração ou o estilo em questão (OLIVER, 2012). O 4-vinil  

guaiacol, por exemplo, é um composto fenólico muito desejado em cervejas de trigo alemãs  

(Categoria 10), que lhes confere aroma de cravo-da-índia (Syzygium aromaticum). O mesmo  

composto, em altas concentrações, pode desequilibrar uma Weissbier (10A) bem executada; 

em qualquer concentração, é altamente indesejado em lagers internacionais (Categoria 2), 

por  exemplo. Assim, tanto a intensidade quanto o perfil sensorial de um mesmo composto 

variam  drasticamente de acordo com a concentração (FISHER e SCOTT, 1997).  

O Guia também apresenta um Glossário, em que define algumas terminologias  

técnicas. Longe de se propor um dicionário rico e detalhado, o Glossário tanto auxilia  

cervejeiros novatos quanto deixa claro o significado pretendido ao adotar determinado termo.  

Novamente, há divergências técnicas e conceituais; pois, para diferentes receptores, leitores  

ou degustadores, o mesmo significante representará significados diferentes, bem como o  

contrário (STRONG et al, 2015). Cabe aqui ressaltar uma das maiores dificuldades desta  

pesquisa: o objeto está intimamente ligado à percepção do observador, portanto o sujeito  

pensante e a coisa em si estão indissociáveis. Além disso, o Guia também informa que o uso  

de determinado termo não denota necessariamente a presença do ingrediente na receita:  

Quando juízes utilizam estes termos, não necessariamente implicam que aqueles 

ingredientes específicos foram utilizados, apenas que as características percebidas 

coincidem com aquelas comumente providas pelos ingredientes mencionados 

(STRONG et al, 2015, p. ix).  

 

 Quando um avaliador utiliza um termo como ―notas de pêssego‖, não quer dizer que  

tal fruta foi utilizada na receita. Ademais, é possível que determinado ingrediente tenha sido  

adicionado, mas não foi percebido pelo juiz – seja por falha técnica do produtor ou pela  

ausência de referente no repertório do avaliador. Jean-Marie Floch (2000) define uma receita  

como um ―metadiscurso verbal que denota uma prática culinária de modo programático e  

educacional‖ (FLOCH, 2000, p. 72). Para o semioticista, uma receita por si só não se  

configura como um objeto semiótico e tal afirmação corrobora as diretrizes do Guia quanto  

ao uso de descritores, uma vez que não é papel do juiz cervejeiro ―adivinhar‖ quais  

ingredientes foram utilizados para produzir a amostra analisada, mas sim descrever o perfil  

sensorial que se lhe foi apresentado. Na súmula de concurso, um juiz cervejeiro deve  

sistematizar e sintetizar as principais características de determinada amostra, a qual será  

avaliada de acordo com a categoria em que foi inscrita. Ainda que muito influenciada por  

questões fisiológicas, a descrição sensorial é, em última instância, um processo semiótico. 
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No Glossário, são definidos vários termos para diferentes aspectos da cerveja. Tais  

termos estão agrupados em categorias, para fins didáticos: lúpulo; malte e mosturação
47

;  

levedura e fermentação; qualidade e off-flavors; aparência (STRONG et al, 2015). Cada  

categoria corresponde a uma das características principais que compõem o universo sensorial  

da bebida. Assim, alguns estilos requerem uma presença mais acentuada do lúpulo; outros, 

do  malte. Há ainda aqueles em que a fermentação é a protagonista; e outros em que esta 

deve  apresentar perfil neutro (para dar destaque aos ingredientes básicos ou adicionais). 

Também  se averigua a presença de compostos desejados ou indesejados (isto é, on-flavors 

ou off flavors, respectivamente). Por fim, a aparência traz questões de cor, claridade, 

formação e  qualidade do colarinho; e, em alguns casos, até problemas técnicos de fabricação 

(OLIVER,  2012). Dada a quantidade de termos, não serão abordados um por um e, 

conforme  necessidade, serão retomados e propriamente definidos.  

O aspecto visual é de grande importância para a avaliação qualitativa da amostra, 

também é critério fundamental na classificação de um estilo e, consequentemente, em um  

concurso cervejeiro orientado pelo Guia do BJCP. Pela cor, é possível antecipar alguns  

aspectos sensoriais, como a presença de caramelização e subprodutos de Maillard
48

; torra,  

tosta ou defumação; e problemas como oxidação
49 

ou até contaminação por agentes externos  

indesejados (OLIVER, 2012). A percepção de cor, porém, é um processo muito subjetivo, 

por  isso uma terminologia específica é postulada. O Guia adota o Standard Reference 

Method (SRM, ―Método Padrão de Referência‖), um dos vários sistemas de classificação de 

cor  usados na indústria cervejeira, a partir do qual determina termos específicos para cada  

extensão de cor (STRONG et al, 2015, p. x). Da mais clara à mais escura, a terminologia  

utilizada é a seguinte: palha (straw); amarelo (yellow); ouro (gold); âmbar (amber); âmbar  

profundo/cobre claro (deep amber/light copper); cobre (copper); cobre profundo/marrom  

claro (deep copper/light brown); marrom (brown); marrom escuro (dark brown); marrom  

―muito escuro‖ (very dark brown); preto (black); preto, opaca (black, opaque). Ressalta-se o  

caráter arbitrário e convencional de todos os termos adotados, cujo objetivo é padronizar a  

descrição sensorial dos avaliadores. O quadro a seguir exemplifica estilos para cada faixa de  

cor, bem como ilustra a paleta de cores geral da cerveja:  
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Figura 4 - Paleta de cores da cerveja, com exemplos de estilos  

 

Fonte: portal Craft Beer Club
50

.  

 A partir de uma compreensão geral das terminologias e da metodologia do Guia, é  

possível determinar com mais objetividade e precisão a qualidade da súmula em questão. No  

próximo capítulo, serão discutidos conceitos semiológicos e semióticos, dos quais se farão as  

análises.  

  

SEMIÓTICA DO SABOR E ANÁLISE DE SÚMULAS  

 

A breve história da cerveja aqui apresentada mostra, sobretudo quanto a degustação e  

análise das bebidas, a necessidade de um vocabulário um pouco mais específico e que 
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atenda,  por exemplo, à especificidade de sabores, gostos, cores, dentre outros aspectos 

analisados em  um processo de avaliação. Desse modo, ressalta-se a importância da 

linguagem também nesse  campo do saber, uma vez que não há como traduzir, registrar ou 

nomear esses sabores e  aromas a não ser pela linguagem.   

Considerando esse fato, antes de começar a análise propriamente dita, é importante  

retomar alguns conceitos-chave da linguística, haja vista que o campo de alcance deste  

trabalho é vasto, contemplando outras áreas do saber e um público variado. Assim, pretende-

se colocar em foco a essencialidade da língua na interpretação de um texto olfato-gustativo.  

De modo geral, Ferdinand de Saussure é considerado o pesquisador que conferiu aos  

estudos da linguagem o status de ciência e estabeleceu-se como um divisor de águas nessa  

área. A publicação póstuma de seu Curso de Linguística Geral (1916), por Charles Bally e  

Albert Sechehaye, seus discípulos, marca o início da Linguística como disciplina científica.  

Assim que se egressa um curso de Letras, logo se conhecem as dicotomias saussureanas, das  

quais serão mencionadas aquelas pertinentes a este estudo, por subsidiarem a análise das  

súmulas selecionadas, uma vez que não é objetivo discutir ou problematizar esses conceitos  

linguísticos.  

Para Saussure (2006), a Linguística se difere das demais ciências, uma vez que não  

trabalha com um objeto dado previamente, como de costume, portanto seu objeto é criado a  

partir do ponto de vista do sujeito pensante. Dessa forma, o linguista suiço atribui-lhe a tarefa  

de ―delimitar-se e definir-se a si própria‖ (SAUSSURE, 2006, p. 13), em uma espécie de  

―jogo‖ metalinguístico análogo ao dicionário, embora infinitamente mais complexo. 

 Saussure define a língua como parte determinada e essencial da linguagem - ―um  

produto social da faculdade de linguagem e um conjunto de convenções necessárias‖ 

(SAUSSURE, 2006, p. 17). Ao passo que a linguagem é ―multiforme e heteróclita‖, a língua  

é ―um todo por si e um princípio de classificação‖ (ibidem, p. 17). Esse pesquisador destaca  

que a língua também é definida por sua oposição dicotômica e indissociável à fala. Esta, por 

sua vez, é ―um ato individual de vontade e inteligência‖ (ibidem, p. 22), do qual se vale o  

falante para expressar seus pensamentos, por meio de um código estabelecido como fato  

social: ou seja, a língua. A língua é, portanto, produto da fala e mecanismo pelo qual esta se  

engendra; assim, o estudo da fala é previamente um estudo linguístico.  

Se a língua é um sistema de signos, logo o estudo linguístico é, de antemão, um  

estudo semiológico, um estudo da significação, cabendo ao linguista a tarefa de designar as  

particularidades da língua como sistema semiológico. Nesse sentido, o signo linguístico se  

constitui pela junção de um conceito (objetos concretos e abstratos) a uma imagem acústica  

(uma palavra, um som ou mesmo uma imagem) e, de acordo com a teoria saussureana, a  
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imagem acústica e o conceito são denominados, respectivamente, significante e significado.  

Para o linguista, o signo linguístico se materializa psiquicamente, por meio de um vínculo de  

associação entre suas duas faces:  

O signo linguístico une não uma coisa e uma palavra, mas um conceito e 
uma  imagem acústica. Esta não é o som material, coisa puramente física, 
mas a  impressão (empreinte) psíquica desse som, a representação que dele 
nos dá o  testemunho de nossos sentidos; tal imagem é sensorial e, se 
chegamos a  chamá-la "material", é somente neste sentido, e por oposição ao 
outro termo  da associação, o conceito, geralmente mais abstrata 
(SAUSSURE, 2006, p.  81).  

 

Ressalta-se a importância em utilizar ―imagem acústica‖ no lugar de ―som‖ ou 

mesmo  ―palavra‖, haja vista que tal noção não se limita a esses termos – Saussure 

exemplifica com o  fato de que é possível recitar um poema ou ler um texto mentalmente, 

sem o auxílio da  manifestação sonora. Um sistema linguístico é resultado de uma convenção 

social  estabelecida por determinada comunidade de fala, o que pressupõe uma natureza 

arbitrária do  signo linguístico – atestada, grosso modo, pelo fato de que um mesmo objeto 

recebe nomes  diferentes dependendo do código em questão (SAUSSURE, 2006). Suas 

contribuições para  as ciências da língua e da linguagem pavimentaram os caminhos 

percorridos por outros  renomados linguistas e semiólogos, como Roland Barthes e Louis 

Hjelmslev (BARTHES,  2006).  

Para Barthes (2006), o signo é análogo a uma moeda: representa um valor não  

somente em relação aos objetos, mas também em relação a outras moedas e, para que tenha  

valor, ambos os lados são necessários. Assim, a palavra ―cerveja‖, por exemplo, é o  

significante atribuído pelos falantes de língua portuguesa para designar a bebida alcoólica  

feita à base de grãos - especialmente cevada ou trigo, maltados ou não. A bebida, portanto, é 

o significado desse significante. Da mesma forma, falantes de outras línguas atribuem seus  

significantes a esse significado: beer (Inglês), bière (Francês), birra (Italiano), cerveza 

(Espanhol) etc. Dessa maneira, o significante ―cerveja‖ representa o significado desses outros  

significantes e vice-versa. Outrossim, a natureza dicotômica e arbitrária do signo também se  

aplica a elementos não verbais – o que se exemplifica pelas convenções adotadas pelo Guia,  

descritas no capítulo anterior. A seguir, apresenta-se um esquema que ilustra a relação entre  

significante e significado:  
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Figura 5 - O signo linguístico  

 

Fonte: portal A.Muse.Art
51

  

 

Com o surgimento de outras correntes teóricas, como por exemplo a Semântica,  

ampliam-se os estudos do significado ou da significação. É Michel Bréal que usa esse termo  

para designar os estudos do sentido, cujo objeto era ―investigar as mudanças de sentido das  

palavras a fim de determinar os mecanismos que regulam essas alterações‖ (FIORIN, 2009,  

p. 13). Esse campo dos estudos, contudo, passou por mudanças, apresentando outras  

hipóteses para os estudos semânticos, ampliando e aprofundando os conceitos, como no viés  

da lexicologia, trazendo nova luz ao campo da significação, principalmente com os estudos  

de Sapir-Whorf, com a percepção de a categorização do mundo é feita de maneira diferente 

de  acordo com o léxico de cada língua. Assim, os termos empregados na análise de uma 

súmula  podem não ter o mesmo efeito de sentido ao serem traduzidos ou empregados em 

outra  língua, gerando um efeito de aproximação.  

Posteriormente, Louis Hjelmslev reformulou o par dicotômico língua/fala, propondo  

a nomenclatura esquema/uso. O esquema é a língua como sistema, no sentido saussureano do  

termo, ao passo que o uso é a manifestação concreta deste, regida pelas normas e condutas  

sociais da comunidade de fala em questão. Para Barthes (2006), esse remanejamento não é  

indiferente, haja vista que ―ele formaliza radicalmente o conceito de Língua (sob o nome de  

esquema) e elimina a fala concreta em proveito de um conceito mais social, o uso‖  

(BARTHES, 2006, p. 21).  
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Outra contribuição notória do linguista dinamarquês foi a introdução das noções de  

plano de expressão e plano de conteúdo, associadas respectivamente aos planos do  

significante e do significado. Conforme a teoria hjelmsleviana, cada plano se divide em dois  

estratos - a forma e a substância. De modo simples, a forma corresponde ao que pode ser  

descrito sem o auxílio de recursos extralinguísticos; a substância, portanto, corresponde ao  

que necessita de recursos extralinguísticos para ser descrito. Em termos de sabor, a  

substância estaria associada à percepção estésica, ou fisiológica (extralinguística por  

natureza), enquanto a forma se materializa por meios semióticos (essencialmente  

linguísticos). Tais noções se estendem para além da palavra, ou melhor, do signo linguístico,  

levando a uma preocupação com o sentido, considerando, portanto, outra perspectiva de  

estudos sobre a língua e seus componentes, sobre significação e também sobre o que se  

considera texto.  

Na esteira das pesquisas semânticas, surge a semiótica, em suas várias ramificações. 

Para este trabalho, adota-se a semiótica de linha francesa e, em alguns momentos, o suporte  

da semiótica da gramática funcional, ou da multimodalidade. A semiótica de linha francesa  

compreende um texto como uma totalidade significativa dotada de plano de expressão e  

plano de conteúdo e toma o texto considerando suas diversas modalidades: verbal, visual,  

olfativa, gustativa, auditiva etc. 

Tradicionalmente, os estudos da linguagem dividem os textos em ―verbais, não  

verbais ou mistos‖. Tal divisão, no entanto, oculta o caráter multifacetado e não linear dos  

diferentes modos textuais, sobretudo os que apresentam uma natureza mais sincrética, como, 

por exemplo, os que surgem e circulam nos meios midiáticos. Textos orais ou escritos, por  

exemplo, são considerados, a princípio, puramente verbais; todavia os primeiros se  

manifestam pela modalidade auditiva, ao passo que os últimos se manifestam pela  

modalidade visual, engendrando duas naturezas diferentes. Dessa maneira, descarta-se a  

noção de modalidades ―puras‖ à medida que se admite a multimodalidade, inerente a  

qualquer totalidade significativa, conforme a percepção de Kress (2011).  

Neste trabalho, o objeto de análise é composto por súmulas de avaliação utilizadas 

em  concursos de cerveja, em que o aparelho sensorial é requisitado para a realização da 

análise.  Logo, estilos cervejeiros são considerados textos multimodais, em que predominam 

os modos  olfativo e gustativo, uma vez que a experiência sensorial providenciada pela 

degustação  técnica vai além desses dois modos. Conforme explicado no Capítulo 2, 

percepções visuais e  táteis também compõem o repertório sensorial da bebida, seja em um 

processo avaliativo ou  no simples ato de brindar, em que ainda há a percepção auditiva, mas 

esta não é relevante  para a degustação técnica. A tarefa de um juiz cervejeiro vai além, pois 
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envolve a descrição  dos estímulos percebidos, agregando a modalidade escrita ao conjunto 

significativo. A  análise sensorial técnica é, portanto, um ato performativo de significação em 

duas dimensões:  fisiológica e semiótica. A primeira está associada às percepções estésicas 

do sujeito – isto é,  relativas a sentidos como o tato, o paladar, o olfato, a visão e a audição –; 

a segunda está  associada à cognição, ao modo como os seres humanos trazem significado ao 

mundo exterior.  Portanto, associam-se à substância e à forma, respectivamente. Quando se 

fala em ―gosto  adocicado‖, procura-se materializar a substância (a percepção gustativa do 

dulçor) por meio  de uma forma (texto verbal empregado para descrevê-la).  

Um guia de estilos cervejeiros, assim como um sistema linguístico, cumpre a função  

primordial de classificação e taxonomia. Para tais fins, uma análise tão somente semiológica  

basta – é o que se observa no Glossário, apresentado anteriormente, em que são definidas as  

terminologias técnicas referentes à descrição sensorial. Consoante a semiologia saussuriana,  

os descritores sensoriais adotados pelo Guia são signos arbitrários e convencionados. Tal  

afirmação vale tanto para as categorizações e classificações de estilos quanto para os  

descritores sensoriais. De maneira geral, os critérios terminológicos do Guia foram 

discutidos  no Capítulo 2 e doravante será discutida a relação entre as dimensões fisiológica e 

semiótica  e suas implicações na representação do sabor, isto é, na materialização da 

experiência  sensorial em texto. 

Jean Anthelme Brillat-Savarin foi um dos precursores no estudo científico do gosto.  

Em sua obra Fisiologia do Gosto, publicada inicialmente em 1825, Brillat-Savarin (2007,  

online) define o gosto como o ―sentido que nos põe em relação aos corpos sápidos, por meio  

das sensações que exercem no órgão destinado a apreciá-los‖. Para esse estudioso, a 

sensação  do paladar é uma ―operação química que se realiza por via úmida‖ (BRILLAT-

SAVARIN,  2007, online). O pesquisador traz o exemplo da água, que, quando ―pura‖, não 

apresenta  sabor algum; no entanto, é possível perceber nela diferentes sabores, ao se 

adicionarem  pequenas quantidades de sal ou vinagre, por exemplo. Outrossim, só se percebe 

o gosto dos  alimentos quando seus compostos são dissolvidos pela saliva. Consoante o 

gastrônomo, a  gustação é fortemente influenciada pelo olfato e este, por sua vez, se realiza a 

partir da  percepção de componentes voláteis do objeto em questão. Por excelência, a língua 

e o nariz  são os órgãos da gustação e do olfato, respectivamente. Todavia, foi apenas 

recentemente que  outros estudiosos passaram a estudar o gosto a partir de um viés 

linguístico ou semiótico  (LANDOWSKI e FIORIN, 1997).  

O professor e semioticista Gianfranco Marrone (1997) elaborou um ensaio sobre a  

―narrativa do gosto‖, a partir de uma releitura da Fisiologia do Gosto, de Brillat-Savarin, e, 

seguindo a lógica proposta por esse autor, Marrone afirma que a sanção da narrativa do gosto  
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vai além dos domínios cognitivos:  

[...] enquanto na narrativa canônica a sanção tem sempre e de qualquer modo um 

caráter cognitivo, na sanção do gosto existiriam duas formas de sanção — uma de 

caráter eminentemente estésico, dada por uma sanção concomitante que, neste caso, é 

o olfato, e uma de caráter precipuamente cognitivo, dada por um Sujeito cultural 

externo que, afinal projeta as sensações até aqui provadas sobre os próprios sistemas 

de valores, as próprias categorias interpretativas, os próprios sistemas de 

reconhecimento e de consequente denominação. (MARRONE, 1997, p. 190) 

  

Para Marrone (1997), é possível que ocorra, na sensação gustativa, uma sanção  

estésica independente da sanção cognitiva, mas nunca o contrário. Tal fato se explica pela  

biologia evolucionista: a existência do Homo sapiens data de 150 mil anos, ao passo que a  

Revolução Cognitiva data de 30 a 70 mil anos (HARARI, 2017). Logo, é natural que a  

percepção estésica anteceda a cognição, não o oposto. Em todo caso, a linha que separa as  

duas sanções é bastante tênue; por isso aqui se preferiu adotar os termos ―fisiológico‖ e  

―semiótico‖ para as sanções estésica e cognitiva, respectivamente. Longe de se propor uma  

substituição a tais, o que se propõe é complementar e reconhecer o caráter dicotômico dessas  

duas dimensões. Pela dimensão fisiológica, reconhecem-se os elementos ―naturais‖, ou 

biológicos, da sensação gustativa; pela semiótica, os elementos ―culturais‖ desta, ou 

antropológicos.  

Essa dupla essência do gosto conduz inevitavelmente a um debate interdisciplinar  

acerca de suas propriedades. Floch (1997) indagou-se até que ponto é possível tratar a 

cerveja  como objeto de estudo sem antes cair em discursos psicofisiológicos ou 

sociológicos. No  Diário de um bebedor de cerveja, o semioticista propõe uma ―semiótica 

denotativa da  cerveja‖, na qual os elementos sápidos são classificados conforme o campo 

semântico em que  se inscrevem (LANDOWSKI e FIORIN, 1997).   

A inscrição de um elemento em determinado campo semântico se dá conforme  

parâmetros culturais
52

: os indianos, por exemplo, consideram a picância e a adstringência  

como sabores, ao passo que os ocidentais as consideram como sensações de boca, mais  

associadas ao tato que ao paladar, por serem mais ásperas e secas. Considerando só os  

aspectos naturais do gosto, tal discrepância de classificação parece ilógica, porque trata-se de  

um processo de significação – portanto semiótico e, a princípio, independente da sanção  

fisiológica, como propõe a análise de Floch. Todavia, é difícil precisar até onde vai uma  

instância e onde começa a outra. A seguir, serão discutidos aspectos interseccionais entre  

ambas.  

Na introdução deste trabalho, foi apresentado o exemplo do acetato de isoamila, um  

éster presente nas cervejas de trigo bávaras. Nessas cervejas, tal composto é responsável pelo  

aroma de banana, conforme tradicionalmente considerado na literatura cervejeira  
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(BAMFORTH, 2003; HIERONYMUS, 2010; MOSHER, 2009; WARNER, 1992). Todavia,  

inúmeros fatores podem alterar tal percepção, desde a concentração deste ou dos demais  

compostos da cerveja até a interpretação sensorial do sujeito-degustador - muitas vezes,  

consumidores leigos ou inexperientes. De fato, o mesmo composto é também associado aos  

aromas de ―goma de mascar‖ ou ―guloseimas‖ (respectivamente, do Inglês, bubblegum e  

candylike). Desse modo, nota-se a interferência direta da dimensão cognitiva em nossa  

percepção fisiológica: o sabor só se define a partir de outros sabores, os quais são impressos  

no sujeito-degustador por meio de suas experiências e sua memória gustativa. Ao ingerir um  

alimento novo, tal sujeito busca instintivamente algo a que relacioná-lo, em seu repertório   

 
52 

Como disse Floch (1997), há um ―dogma‖ no Ocidente que reconhece apenas quatro 

sabores: doce, amargo,  salgado e azedo. Recentemente, passou-se a reconhecer o 

umami (MOSHER, 2009). Gregos, chineses e indianos  (FLOCH, 1997) postularam suas 

próprias categorizações de sabor e sensação, mas essas surgiram muito antes  de 

métodos científicos atestarem a existência de papilas gustativas. 

 

sensorial. Esse novo estímulo é interpretado a partir daqueles de que já se tem conhecimento,  

ao passo que será incorporado ao próprio repertório. Logo, a construção desta ―biblioteca‖  

sensorial é um fenômeno complexo, em que causa (novo estímulo) e efeito (composição do  

repertório sensorial) são co-determinantes – isto é, ambos se retroalimentam.  

As cervejas de trigo bávaras, conforme o BJCP, estão na categoria 10 (German Wheat  

Beer, ―cervejas de trigo alemãs‖), a qual se divide em três estilos: Weissbier (10A), Dunkles  

Weissbier (10B) e Weizenbock (10C). Já foi mencionado que as categorias são agrupamentos  

arbitrários e que os estilos são convencionados a partir de uma série de fatores - os critérios  

de classificação e incorporação variam de acordo com o guia em questão. Aqui, salienta-se a  

dimensão estética de tais processos, a qual se ramifica em duas vias: endógena e exógena –  

referindo-se a aspectos internos e externos do estilo, respectivamente.  

Pela via endógena, um estilo se consolida a partir da (re)produção de determinado  

perfil sensorial por diferentes fabricantes, seja comercial ou caseiro. Comparando-se  

múltiplos exemplares de um mesmo estilo, chega-se a um consenso de quais seriam os  

parâmetros gerais que o regem. Em suma, o fabricante produz uma nova forma, uma nova  

receita, outros fabricantes passam a reproduzi-la e, por fim, o Guia de Estilos estabelece a  

norma: o estilo delimitado e padronizado. Uma leitura superficial desse fenômeno leva à  

crença de que tal processo é regido puramente por aspectos técnicos ou fisiológicos: uma  

receita bem elaborada apresenta sabores distintos, conquistando os paladares por onde passa 

e  dando início a uma nova tradição a partir de sua reprodutibilidade. No entanto, até que 

ponto  é considerável um parâmetro ―fisiológico‖ o fato de o aroma de banana ser mais 

desejável  que os aromas adocicados (goma de mascar, guloseima, tutti-frutti) provenientes 
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do mesmo  composto químico (GORDON et al, 2015)? Há, portanto, um mecanismo de 

―coesão interna‖  para a sanção da norma – que vai além da sensação estésica, regido por um 

sistema de  significação.  

Pela via exógena, um estilo se define por oposição a outros estilos, assim como um  

signo linguístico. Tal fato é explicado pelo exemplo de Amato (2014), no Capítulo 2 deste  

trabalho: uma variação sutil na receita pode mudar drasticamente o perfil sensorial de uma  

cerveja, portanto, sua classificação; todavia a mesma variação pode ou não ser considerada  

um traço distintivo a depender do guia. O Brewers Association
53 

Beer Style Guidelines
54

 

(PAPAZIAN et al, 2021), por exemplo, divide os estilos conforme tipo de fermentação (ale,  

lager ou ―híbrida‖ – que combina mais de um tipo) e origem geográfica. Logo, todas as  

cervejas de trigo bávaras estão na categoria German Origin Ale Styles
55

, junto a estilos como  

Koelsch, Berliner Weisse e Altbier
56

– pelo BJCP, cada um pertence a um agrupamento  

diferente; às vezes, dividindo espaço com estilos de outras nacionalidades, como é o caso da  

Berliner Weisse (23A). Outro fato curioso é que o guia da Brewers Association (BA) traz a  

divisão entre Hefeweizen (versão tradicional, não filtrada) e Kristal Weizen (versão filtrada).  

Em contrapartida, o BJCP não faz tal distinção e classifica ambas como Weissbier (10A) – o  

próprio BA reconhece os mesmos parâmetros técnicos (cor, teor alcoólico, IBU etc.) para as  

duas, o que corrobora a indistinção proposta pelo BJCP. Novamente, nota-se o sincretismo  

entre os planos da significação e da estesia.  

Tais observações inferem uma aproximação iminente entre as ciências culturais e  

naturais na epistemologia do gosto. Por ora, propõe-se demonstrar a pertinência da análise  

semiótica na interpretação de estilos cervejeiros e súmulas de concurso. Embora haja uma  

literatura incipiente sobre a semiótica do sabor, especialmente na França e na Itália  

(BOUTAUD, 1999; LANDOWSKI e FIORIN, 1997; STANO, 2015), este é talvez o 

primeiro  experimento semiótico em súmulas de concurso cervejeiro. Sem outras referências 

a que  recorrer, o presente estudo analisará as súmulas a partir de duas categorias: 

continuidade e  distinção. Ao falar do gosto como predileção (estética), Fiorin (1997) 

também recorre às  categorias de ―continuidade‖ e ―diferenciação‖ para definir-lhe o 

mecanismo semiótico:  

Em matéria de gosto, a determinação é sempre negativa. Na sua forma mais abstrata, 

o gosto é o estabelecimento da descontinuidade na continuidade, da diferença na 

indiferenciação. O que foi distinguido é sobredeterminado pela  euforia, enquanto o 

contínuo, o indiferenciado é visto como disfórico. Essa  negatividade essencial na 

constituição do gosto opera, portanto, sobre um princípio de exclusão. Trabalha, pois, 

com uma categoria semântica de base exclusividade vs inclusividade (FIORIN, 1997, 

p. 15).  
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Em relação aos demais sujeitos-degustadores, o juiz cervejeiro não deve(ria) ser  

influenciado pela predileção ao julgar amostras; contudo já se demonstrou o sincretismo  

inerente aos planos fisiológico e semiótico – logo é natural deduzir que a predileção interfere  

diretamente no plano da estesia. Em última instância, a avaliação cervejeira também opera  

por um princípio de exclusão: por mais que todos os exemplares estejam bem executados,  

apenas alguns serão condecorados.  

Neste trabalho, julgou-se pertinente adotar as categorias de continuidade e distinção,  

porém com um sentido mais amplo, para além do gosto como preferência. A cada uma se  

relaciona um princípio de coesão à totalidade significativa: a primeira trata de elementos  

externos, da amostra em relação ao estilo proposto; a segunda trata de elementos internos, da  

composição sensorial da amostra. Em termos de continuidade, a cerveja cuja descrição  

sensorial se apresenta conforme os parâmetros indicados pelo Guia representa um estado de  

conjunção (euforia), ao passo que o contrário representa um estado de disjunção (disforia).  

Em termos de distinção, a conjunção se dá pelo equilíbrio do perfil sensorial e a disjunção,  

pelo desequilíbrio.  

Uma súmula BJCP (disponível no Capítulo 2) apresenta cinco seções: Aroma,  

Aparência, Sabor, Sensação de Boca e Impressões Gerais. Em Aroma, comentam-se as  

percepções aromáticas de malte, lúpulo e demais aromas resultantes da fermentação ou da  

adição de ingredientes extras. Em Aparência, fala-se da cor (denominações no Capítulo 1), 

da  limpidez (brilhante, turva ou opaca) e da cor e da consistência do colarinho (a formação e 

a  retenção da ―espuma‖). No Sabor, descrevem-se as percepções relativas aos gostos básicos 

(doce, amargo, salgado e azedo), bem como o equilíbrio da amostra, o final – ou retrogosto –  

e demais percepções gustativas. Normalmente, exemplares bem qualificados são aqueles em  

que no Sabor se confirmam as impressões de Aroma e cuja totalidade sensorial demonstra  

equilíbrio, mesmo em cervejas extremas – aquelas com teor alcoólico, acidez ou amargor  

elevados, por exemplo. Na Sensação de Boca, o foco está em elementos como adstringência,  

corpo, carbonatação, textura, calor (aquecimento ou refrescância) e demais sensações 

palatais  sincréticas ao tato. Por fim, em Impressões Gerais, o juiz comenta sobre a 

experiência geral  em degustar a amostra, bem como faz sugestões de melhorias para o 

fabricante. Nas análises  deste trabalho, não há necessidade em abordar essa última seção, 

haja vista que é de caráter  mais técnico e específico. O próximo parágrafo exemplifica como 

serão feitas as análises. 

Considera-se uma cerveja inscrita na categoria Weissbier (10A), por exemplo.  

Conforme as Impressões Gerais, as características esperadas são: ―Uma cerveja de trigo  

alemã clara, refrescante; com alta carbonatação, final seco, sensação de boca macia e um  
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caráter de levedura típico, de banana e cravo‖ (STRONG et al, 2015, online). 

Se, em termos gerais, ela apresenta as características de aroma, cor, sabor e sensação  

de boca postuladas no Guia, então essa amostra apresenta continuidade ao estilo proposto.  

Em seguida, verifica-se a harmonia entre os elementos sensoriais. Caso seja possível  

distinguir cada uma das sensações esperadas (aromas de banana e cravo, baixo amargor,  

corpo médio, final frisante etc.), de modo a compor uma totalidade sensorial equilibrada e  

complexa, então apresenta distinção. Agora, consideram-se duas outras cervejas, inscritas na  

mesma categoria. Na primeira, optou-se por utilizar maltes escuros, de forma a aumentar a  

percepção de caramelo e notas de tosta. Tais elementos são totalmente inaceitáveis ao estilo  

e, portanto, apresentam descontinuidades. Na segunda, embora não haja elementos 

destoantes  como na outra, a relação entre as sensações não produz uma experiência gustativa 

distinta – em vez de equilibrarem-se, parecem ―brigar‖ entre si. Nesse caso, a amostra 

apresentará  indistinção. Assim como uma redação que ―foge ao tema‖, o exemplar 

descontínuo é  duramente penalizado e sequer será elegível a premiações. Por outro lado, é 

pela distinção que se classificam os vencedores. Nota-se, ainda, que não se tratam de 

categorias rígidas,  incomunicáveis – em algum nível, ambas se interseccionam.  

Em 2019, foi realizado o IV Concurso da Associação dos Cervejeiros Artesanais de  

Goiás (ACervA-GO). Foram três categorias, pautadas no Guia de Estilos do BJCP: 

Catharina  Sour (X4), Doppelbock (9A) e New England IPA (21B). Duas súmulas de cada 

foram  selecionadas, a partir da pontuação ou da classificação da cerveja. Ressalta-se que 

nem  sempre as amostras com maior pontuação ocupam o pódio – os critérios variam de 

concurso  para concurso, conforme explicado no Capítulo 2. Neste Capítulo, propõe-se 

comparar  exemplares que atingiram a maior pontuação ou ocuparam o primeiro lugar aos 

exemplares  de menor pontuação, a fim de identificar-lhes as categorias de continuidade e 

distinção.  

Nas Impressões Gerais, o Guia caracteriza a Catharina Sour (X4) como:   

Uma cerveja de trigo leve e refrescante, com acidez láctica limpa balanceada  
pela adição de fruta fresca. O amargor baixo, o corpo leve, a presença  
alcoólica moderada e a carbonatação média-alta permitem que o sabor e o  
aroma da fruta sejam o foco principal da cerveja. A fruta é geralmente, mas  
nem sempre, de natureza tropical (STRONG et al, 2015, online).  

 

A amostra 04-06 (Anexo A) obteve pontuação final 23/50, a mais baixa da categoria.  

Na seção de Aroma, acusaram-se baixas percepções dos principais elementos do estilo:  

acidez láctica e fruta adicionada. A ausência da fruta e da acidez também foi notada no  
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Sabor, à medida que as nuances do malte ficaram em primeiro plano (inadequado para o 

estilo). A Sensação de Boca foi marcada por baixa atenuação e baixa carbonatação, também  

impróprias. Não foram encontrados desvios significativos na Aparência. Essa amostra,  

portanto, é predominantemente caracterizada pela descontinuidade, pois seu perfil se afasta  

das principais características determinadas pelo Guia. Também apresenta indistinção, haja  

vista que o perfil de malte a desequilibrou.  

Por sua vez, a amostra 04-03 (Anexo B) obteve pontuação final 36/50 e classificou-se  

em primeiro lugar na categoria (STECKELBERG, 2019, online). Tanto no Aroma quanto no  

Sabor, identificou-se que o perfil da fruta estava satisfatório, mas poderia melhorar. Também  

sugeriu-se que a acidez poderia ser mais acentuada, na Sensação de Boca. Ambos juízes  

atribuíram nota máxima em Aparência, o que demonstra perfeita conjunção com o que se  

espera do estilo. Logo, o exemplar demonstrou alto grau de continuidade em relação ao 

Guia.  No quesito distinção, obteve resultado satisfatório, mas aquém de exemplares 

―excelentes‖  ou ―destacados‖, conforme padrão estipulado na Folha de Rosto das súmulas.  

A segunda categoria julgada foi Doppelbock (9A), assim caracterizada pelo Guia:  

Uma lager alemã forte, encorpada e bastante maltada que apresenta variantes  
claras e escuras. As mais escuras apresentam sabores de malte mais 
pronunciados  e bem desenvolvidos, enquanto as mais claras apresentam perfil 
de lúpulo e  atenuação um pouco mais acentuados (STRONG et al, 2015, 
online).  

 

A amostra 09-04 (Anexo C) foi a que obteve a pontuação mais baixa na categoria:  

20/50. Os desvios mais graves foram identificados nas seções de Aroma e Sabor,  

especialmente nessa última. Em ambas, as percepções de malte apresentaram intensidades  

além do que é definido pelo Guia – além disso, notas indesejadas de fermentação (off-

flavors)  comprometeram o perfil sensorial da cerveja, tanto no aroma quanto no sabor. O 

amargor e a  adstringência também se mostraram excessivos, de modo a prejudicar a 

Sensação de Boca.  Não houve desvios quanto à Aparência. O desequilíbrio entre os perfis 

de lúpulo e de malte,  tanto no sabor quanto no aroma, conduz a amostra à indistinção; a 

fermentação mal  executada e o perfil desbalanceado de lúpulo conduzem à descontinuidade. 

Em contrapartida, a amostra 09-05 (Anexo D) obteve pontuação 38,5/50 e foi a  primeira 

colocada na categoria. A cerveja obteve pontuações máximas nas seções de  Aparência e 

Sensação de Boca. No Aroma, o perfil de malte tostado apresentou intensidade  um pouco 

maior que a desejada pelo estilo, conforme atestaram os avaliadores. Quanto ao  Sabor, 

sugeriu-se um leve aumento no dulçor residual, de forma a prolongar o final adocicado do 
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malte, conforme pede o estilo. Novamente, o exemplar premiado apresentou  alto grau de 

continuidade em relação aos parâmetros do Guia. Também se destacou no  quesito distinção, 

alcançando o nível ―excelente‖. De fato, a cerveja foi tão ―distinta‖ que foi  considerada a 

Best of Show
57 

na competição – a campeã entre as campeãs (STECKELBERG,  2019, 

online).  

A última categoria julgada foi New England IPA (21B), assim caracterizada pelo  

Guia:  

Uma American IPA [21A] com sabores e aromas frutados intensos, corpo macio  
e sensação de boca suave; normalmente opaca e com turbidez substancial.  
Percepção de amargor menor que das IPAs tradicionais, porém sempre  
fortemente direcionada ao lúpulo. Essa ênfase em lupulagem tardia,  
especialmente lupulagem a frio, com lúpulos que remetem a frutas tropicais,  
confere o caráter específico de ―suco‖ pelo qual o estilo é conhecido (STRONG  
et al, 2015, online).  

 

A amostra 21-07 (Anexo E) obteve pontuação 15,5/50 – a mais baixa de todas, em  

qualquer categoria. Apresentou problemas de Aparência, especialmente na turbidez, que  

ficou aquém do esperado. No Aroma, identificou-se a presença de compostos indesejáveis  

(off-flavors) como acetaldeído e clorofenol, considerados falhas técnicas muito graves. Além  

disso, os aromas frutados do perfil de lúpulo estavam abaixo do exigido. As percepções  

aromáticas se confirmaram no Sabor, em que se identificou a presença dos off-flavors 

mencionados, bem como um desequilíbrio entre os perfis de malte e lúpulo. Esse exemplar  

também apresentou desvios significativos na Sensação de Boca: acidez, adstringência e  

carbonatação elevadas, acompanhadas de baixa cremosidade e ausência total de aquecimento  

alcoólico. A amostra delinquiu consideravelmente tanto na continuidade quanto na distinção,  

de modo a quase atingir o patamar ―problemático‖.  

Por fim, a amostra 21-10 (Anexo F) obteve pontuação 27,5/50 e classificou-se em  

primeiro lugar na categoria. No Aroma, identificaram-se notas de pão e frutas tropicais,  

provenientes dos perfis de malte e lúpulo respectivamente, conforme demanda o estilo; mas 

fenólicos indesejados comprometeram-lhe o perfil aromático. As impressões aromáticas se  

confirmaram no Sabor – tanto os perfis de malte e lúpulo quanto a presença de fenólicos. Por  

sua vez, a Sensação de Boca entregou um leve harsh
58

, uma espécie de amargor ―áspero‖,  

que prejudica o equilíbrio sensorial de cervejas mais lupuladas. Não houve desvios  

significativos quanto à Aparência e, embora apresente continuidade satisfatória, acabou  

afetada pela presença de fenólicos, o que configura uma falha técnica de fermentação, nesse  
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estilo. Também não se destacou no quesito distinção, por isso atingiu apenas o patamar  

―bom‖. Como não houve amostras mais qualificadas, levou a medalha de ouro  

(STECKELBERG, 2019, online).  

Ao final de cada súmula, há a seção Impressões Gerais, em que os avaliadores  

comentam sobre a experiência geral proporcionada pela amostra em questão. Nessa parte,  

sugerem-se possíveis melhorias, para que o concurso sirva de aprendizado ao candidato.  

Dessa forma, as cervejas que apresentam graus altos ou satisfatórios de continuidade e  

distinção denotam conjunção com o estilo proposto, o que representa um estado de ―euforia‖  

(no sentido amplo até) não apenas para a amostra e para o cervejeiro, mas também para os  

avaliadores. Da mesma forma, o contrário denota disjunção e, consequentemente, um estado  

de ―disforia‖ nesses mesmos termos. A partir da devolutiva das súmulas para os inscritos,  

estes são encorajados a fazer os ajustes necessários, a fim de transitar da descontinuidade e 

da  indistinção para seus pares contraditórios (não continuidade e não distinção) e enfim 

atingir  os estados de continuidade e distinção. Assim, demonstra-se a pertinência de uma 

abordagem  semiótica em contextos de análise sensorial descritiva, bem como na 

problematização de  questões epistemológicas do sabor. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Retomando a indagação de Floch, até que ponto é possível discutir a significação do  

gosto sem cair em discursos psicofisiológicos? Há, pelo menos, duas ocasiões em que tal  

ocorre: quando se fala do gosto como predileção ou da ingestão de alimentos conforme  

sistemas culturais e discursivos. Contudo, há casos em que o diálogo com as ciências naturais  

se fará imprescindível – na degustação técnica e na formalização de estilos cervejeiros, por  

exemplo. Desde Platão e Aristóteles, as culturas ocidentais foram ensinadas a distinguir  

quatro sabores: doce, amargo, salgado e azedo. Logo, tal categorização surgiu muito antes  

dos primeiros estudos científicos sobre a fisiologia do gosto e os mecanismos bioquímicos  

que o regem. Essa lacuna temporal parece provocar ruídos na projeção de uma epistemologia  

definitiva do sabor. Por um lado, seu campo semântico foi elaborado a partir de critérios  

estéticos, considerando apenas superficialmente a estesia. Por outro, as ciências naturais  

tentaram subtraí-los, sem muito sucesso, a fim de delinear o gosto conforme padrões  

puramente objetivos. Ambas abordagens delinquiram ao disjungir o que é essencialmente  

conjunto.  

A semiótica francesa, a priori, se configurou como uma verdadeira ciência do verbo,  
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regida pelo ―mantra‖ greimasiano segundo o qual não haveria ―salvação‖ fora do ―texto‖. Por  

outro lado, a posteriori pode se considerar que não há nada no plano da significação que não  

seja ―texto‖. O que acontece, no entanto, se este ultrapassa os próprios limites da disciplina,  

alcançando domínios considerados distantes, como os da Química e da Biologia? Deixa de  

ser papel do semioticista analisá-lo? Ou ainda, seria possível elaborar uma ciência definitiva  

do sabor sem a participação direta deste cientista? Estas são perguntas demasiadamente  

ousadas para a dimensão deste trabalho, embora esteja na hora de alguém fazê-las de modo  

contundente.  

A dupla essência do gosto está intimamente associada à dupla essência humana: ora  

ser natural, ora sujeito cultural. A tradição científica ocidental ensina a separar ―sujeito‖ de  

―objeto‖, bem como ―cultura‖ de ―natureza‖ desde o Renascimento. Todavia, os limites  

metodológicos e epistemológicos dessa abordagem têm se escancarado, a começar no seio da  

própria Física, que os instituiu. Isso implica uma mudança paradigmática também na  

semiótica, que recentemente passou a se preocupar com modalidades além do verbal e do 

visual, englobando sistemas de significação de modalidades diversas, em sua totalidade  

múltipla. A construção de novas perspectivas do sabor é um exercício que vai além de  

―repensar a forma‖, que propicia também uma ―reforma do pensamento‖, como diria Edgar  

Morin. Afinal, etimologicamente falando, falar de novos sabores é o mesmo que falar de  

novos saberes – e vice-versa. 

 

NOTAS: 

1 
Disponível em: <https://www.congress.gov/bill/95th-congress/house-bill/133>. Acesso em: 

14/05/2021. 
2 

Disponível em: <https://history.house.gov/Historical-Highlights/1901-

1950/The-Volstead-Act/>. Acesso em:  14/05/2021.  
3 

Do Inglês: ―Associação Estadunidense de Cervejeiros Caseiros‖.  
4 

Do Inglês: ―Programa de Certificação de Juízes Cervejeiros‖.  
5 

Doravante, serão usadas as siglas AHA e BJCP para se referir a essas instituições.  
6 

Do Inglês: ―Guia de Estilos Cervejeiros do Programa de Certificação de Juízes 

Cervejeiros‖. 

8 
Processo de germinação controlada de grãos (cevada, trigo, milho etc.) para a 

produção cervejeira. 
9 

Os maltes são os principais responsáveis pela cor da cerveja, 

mas esta pode ser influenciada por ingredientes  extras, como frutas, caramelo ou 

corantes artificiais.  
10 

Caldo rico em açúcares que será submetido a processos fermentativos para 

produção de bebidas alcoólicas  fermentadas, como cerveja e vinho.  
11 

Humulus lupulus, uma flor utilizada para equilibrar o dulçor do malte e 
―temperar‖ a cerveja com sabores  florais, herbais, picantes, frutados etc. 
12 

Disponível em: <http://4.bp.blogspot.com/-KmjbM_Z  
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SgM/Tp3egGTJ7lI/AAAAAAAAARM/JlKCw6fT5Ns/s1600/wheel+flavor.png>. Acesso 

em: 14/05/2021 
13 

Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-65-de-10-de-

dezembro-de-2019- 

232666262#:~:text=III%20%2D%20%22cerveja%22%2C%20aquela,0%25%20v%2Fv>. 

Acesso em:  14/05/2021.  
14 

Bebida fermentada produzida a partir do milho, na região dos Andes.  
15 

Conjunto de obras sobre o ―mundo natural‖, englobando assuntos como botânica, 

mineralogia, horticultura,  etnografia, astronomia entre outros.  
16 

Após seguidas invasões de povos germânicos, o imperador Rômulo Augusto é 

deposto em 476 d.C., por  Odoacro, rei do povo hérulo. Esse evento marca o início da 

Idade Média 

.
17 

Parte de uma conjunto de nove livros, que reuniam textos sobre plantas, animais e 

outros elementos do mundo  ―natural‖. Nessa obra, especificamente, aparecem os 

primeiros registros das propriedades medicinais e  conservantes do lúpulo.  
18 

Título conferido a santos que contribuíram significativamente para a teologia e a doutrina 

cristã 
19 

No século XVI, não havia o Estado da Alemanha, que surgiu apenas no século XIX. Em 

todo caso, o texto se  refere a uma porção territorial que hoje integra o Estado alemão e se 

situa em sua região norte.  
20 

Agente biológico responsável pelo processo de fermentação, popularmente conhecido 

como ―fermento‖. 

.
21 

Emenda constitucional que baniu a produção, a importação, o transporte e o comércio de 

bebidas alcoólicas  em todo o território nacional estadunidense, que vigorou entre 1920 e 

1933.   
22 

Doravante, tais instituições serão referidas por suas respectivas siglas.  
23 

Bebida alcoólica fermentada, produzida a partir da maçã.  
24 

Bebida alcoólica fermentada, produzida a partir da pera.  
25 

Bebida alcoólica fermentada, produzida a partir de mel e água.  
26 

Disponível em: <https://dev.bjcp.org/about/introduction-bjcp/>. Acesso em: 14/05/2021. 
 
27 

Palavra de origem incerta, que historicamente designava qualquer bebida fermentada a 
partir de grãos  maltados. Atualmente, é usada para se referir a cervejas de alta fermentação 
(OLIVER, 2012

28 
Do Inglês: ―Associação Comercial de Cervejas e Vinhos Caseiros‖.  

29 
Disponível em: <https://dev.bjcp.org/about/history/origins/>. Acesso em: 18/05/2021. 

30 

Disponível em: <https://dev.bjcp.org/competitions/competition-handbook/competition-
planning-overview/>.  Acesso em: 18/05/2021.  
31 

Isto é, em que as amostras são avaliadas anonimamente pelos juízes. 
32 

Disponível em: <https://www.bjcp.org/intl/Scoresheet-PT.pdf>. Acesso em: 18/05/2021. 
33 

Composto orgânico formado a partir da reação de um ácido carboxílico com um álcool, 

responsável por  aromas frutados em muitas cervejas. 
34 

Lager é um termo alemão que significa ―armazenar‖. Com o tempo, passou a designar 

cervejas de baixa  fermentação, armazenadas por um período maior que as ales e a menores 

temperaturas (OLIVER, 2012). 
35 

Disponível em: <http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=1&taxon_id=124627>. 

Acesso em:  19/05/2021.  
36 

Disponível em: <https://www2.palomar.edu/users/warmstrong/fruitid1.htm>. Acesso em: 

19/05/2021. 

 
37 

As lambics são o maior exemplo de cervejas fabricadas dessa maneira (OLIVER, 2012). 
38 

Processo em que o cervejeiro adiciona uma cepa de leveduras pré-selecionada, de modo 

controlado. 
39 

Compostos indesejáveis acima do limiar de percepção ou outros compostos em 
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concentrações acima do  esperado (OLIVER, 2012).  
40 

Composto orgânico cujo sabor remete a maçã-verde. Ocorre em cervejas ―jovens‖ (isto é, 
em fase inicial de  maturação) e é considerado um sabor indesejado na cerveja (OLIVER, 
2012).  
41 

Sensação de boca caracterizada por uma sensação de aperto na boca, como na ingestão de 
banana ou caju  verdes. É uma qualidade desejada em várias bebidas, como o vinho e o café, 
mas é considerado indesejado  quando em excesso, especialmente na cerveja (OLIVER, 
2012).  
42 

Composto químico sempre indesejado na cerveja, confere sabor ―medicinal‖ (OLIVER, 
2012). 

43 
Composto químico bem comum na cerveja, muitas vezes imperceptível. Confere 

sabor ―amanteigado‖ e é  normalmente indesejado – aceitável, em alguns casos – quando 
perceptível (OLIVER, 2012). 

44 
Sigla para ―dimetilsulfeto‖, um composto químico 

indesejado que confere sabor de ―vegetais cozidos‖  (OLIVER, 2012).  
45 

Tipo de álcool indesejado na fermentação cervejeira (OLIVER, 2012).  
46 

Compostos químicos responsáveis por aromas condimentados e de especiarias. Em 
alguns casos, ou certos  tipos, podem ser considerados indesejados (OLIVER, 2012). 
47 

Nome do estágio inicial do processo de ―cozimento‖ da cerveja, em que ocorrem as 
primeiras ações  enzimáticas (OLIVER, 2012) 
.
48 

Conjunto de reações não enzimáticas que conferem cor e sabor característicos a certos 
alimentos, incluindo a  cerveja (OLIVER, 2012).  
49 

Reação provocada pelo contato com o oxigênio, normalmente prejudicial à cerveja 

(OLIVER, 2012) 

.
50 

Disponível em: <https://craftbeerclub.com/blog/post/what-influences-beer-color>. Acesso 

em: 14/05/2021 

.
51 

Disponível em: <https://amusearte.hypotheses.org/1075>. Acesso em: 14/05/2021. 
52 

Como disse Floch (1997), há um ―dogma‖ no Ocidente que reconhece apenas quatro 

sabores: doce, amargo,  salgado e azedo. Recentemente, passou-se a reconhecer o umami 

(MOSHER, 2009). Gregos, chineses e indianos  (FLOCH, 1997) postularam suas próprias 

categorizações de sabor e sensação, mas essas surgiram muito antes  de métodos científicos 

atestarem a existência de papilas gustativas 

.
53 

―Associação dos Cervejeiros‖, uma entidade sem fins lucrativos que representa toda a 

cadeia produtiva  cervejeira nos Estados Unidos. 
54 

―Guia de Estilos Cervejeiros da Brewers Association‖.  
55 

―Estilos Ale de Origem Alemã‖.  
56 

Estilos de cerveja alemães de alta fermentação. 
57 

Do Inglês: ―Melhor da Competição‖. Processo em que as amostras mais bem avaliadas de 

cada categoria são  comparadas, a fim de premiar ―as campeãs entre as campeãs‖.  
58 

Do Inglês: ―áspero‖. 
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PERCEPÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA SOBRE O ENSINO REMOTO 

 

Atos Paulo Rodrigues da Silva 

Alba Cristhiane Santana da Mata (Orientadora) 

 

 

RESUMO 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso analisa a percepção de professores da educação 

básica a respeito do ensino remoto e do uso de tecnologias digitais no contexto da pandemia 

de COVID-19. O objetivo geral deste trabalho foi descortinar e analisar a percepção de 

professores da educação básica a respeito da relação afetivo-pedagógica que se constituiu no 

contexto do ensino não-presencial mediado por instrumentos digitais e não-digitais durante a 

situação de pandemia. Para tanto, foi realizada uma pesquisa com professores da rede pública 

de ensino do estado de Goiás, participaram 20 professores(as), por meio de um questionário 

online aplicado pelo google forms. Os dados coletados foram analisados à luz da teoria 

histórico-cultural, para a qual a afetividade é compreendida como uma dimensão constitutiva 

da subjetividade humana de forma indissociável da cognição. A afetividade faz parte do 

desenvolvimento do indivíduo e deve ser considerada nas decisões do processo de ensino-

aprendizagem e nas relações materiais e simbólicas estabelecidas neste. Os resultados foram 

organizados em dois eixos temáticos: a) condições de trabalho dos professores; e b) 

percepção dos participantes sobre o ensino remoto. De modo geral, os dados indicam a 

existência de dificuldades em relação às condições de trabalho no ensino remoto, bem como 

alterações emocionais resultantes do momento de pandemia que podem comprometer o 

processo de ensino-aprendizagem. O distanciamento físico e as relações afetivas 

estabelecidas no ensino remoto geraram alterações nas condições de ensino-aprendizagem, 

considerando os motivos e interesses de alunos e professores. Foi possível observar que o 

ensino remoto envolve um processo complexo e dinâmico que promove alterações que 

ultrapassam a utilização das tecnologias, abrangendo os diferentes aspectos didático-

pedagógicos que constituem a mediação pedagógica.   

 

Palavras-chave: Ensino remoto. Educação básica. Mediação Pedagógica. 
 

 

 INTRODUÇÃO 

 

Creio que a melhor afirmação para definir o alcance da prática educativa em face dos 

limites a que se submete é a seguinte: não podendo tudo, a prática educativa pode alguma 

coisa. 

(Paulo Freire) 
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No ano de 2020, com os altos índices de contaminação pelo Sars-Cov-2 no Brasil, 

tornou-se cada vez mais necessário que se desenvolvessem mecanismos de distanciamento 

físico como combate à proliferação do vírus. Em nível nacional, foi reconhecida situação de 

calamidade pública por meio do Decreto Legislativo n° 6, de 20 de março de 2020, que 

definiu algumas ações a serem tomadas pelo Governo Federal e autorizou, na gestão da crise, 

a extrapolação do teto de gastos. Por sua vez, o Conselho Nacional de Saúde publicou em 13 

de maio de 2020 a Recomendação n° 036 que indicava aos municípios com altos índices de 

contágio a adoção de medidas de isolamento social mais rígidas. 

Entretanto, no que diz respeito às medidas de isolamento, as decisões foram delegadas 

aos estados e municípios, de modo que as ações foram implementadas de forma dispersa e 

desordenada. Assim, surgiram diferentes determinações no território nacional, muitas 

divergindo entre si. O Conselho Nacional de Educação (CNE), por meio do Parecer CNE/CP 

n° 05, de 28 de abril de 2020, recomendou a adoção de atividades pedagógicas não 

presenciais. O documento sugere ainda a importância da ação dos pais ou adultos que morem 

com a criança no acompanhamento do estudo em casa.  

O objetivo geral deste trabalho foi descortinar e analisar a percepção de professores da 

educação básica da rede pública estudualk a respeito da relação afetivo-pedagógica que se 

constituiu no contexto do ensino não-presencial mediado por instrumentos digitais e não-

digitais durante a situação de pandemia. Para alcançá-lo, foram planejados os seguintes 

objetivos específicos: a) identificar as condições de acessibilidade de professores às 

tecnologias digitais para o ensino remoto, considerando os recursos técnicos e os 

conhecimentos didático-pedagógicos e de capacitação para uso dos instrumentos; b) 

investigar a percepção de professores sobre o ensino remoto, considerando as condições 

afetivas para o processo ensino-aprendizagem; e c) pesquisar as condições de trabalho de 

professores no ensino remoto durante a pandemia. 

 

 DISCUSSÃO TEÓRICA 

 

A pesquisa foi fundamentada na teoria histórico-cultural, principalmente nos estudos 

de Vigotski (2003) e de Leite (2012) que ajudam a compreender o processo de mediação 

pedagógica. É uma perspectiva teórica que entende os processos de desenvolvimento e de 

ensino-aprendizagem orientados por significados que são produzidos e compartilhados nas 

relações interpessoais. São significados que orientam as ações, as interpretações e as 

percepções das pessoas.  
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A mediação pedagógica pode ser compreendida como um conjunto de ações tomadas 

pelo professor a fim de mediar o encontro entre o sujeito/aluno e o objeto/conteúdo, 

conforme apontam Santana e Almeida (2020). Neste sentido, a mediação pedagógica é vista 

como o centro da atividade docente (LIBÂNEO, 2011, p. 5). Nesta concepção compreende-se 

que a mediação se dá, necessariamente, através dos signos, os quais são dotados de 

significados sociais e culturais que, em contato com o sujeito, provocam a construção de 

sentidos individuais, constituídos por aspectos afetivos e cognitivos, que contribuem com o 

processo de desenvolvimento humano. Desse modo, a relação professor-conteúdo-aluno está 

permeada por conexões simbólicas; assim, em todo processo de construção do conhecimento, 

há um dinâmico sistema de produção de significados e sentidos. 

Atuando como mediador entre sujeito/aluno e objeto/conteúdo o professor é 

fundamental para que o conhecimento esteja sempre em progressão, uma vez que todas as 

práticas pedagógicas a que o aluno tem contato no ambiente escolar dependem dele. Com 

isso, Leite (2012, p. 363-365) relaciona cinco decisões importantes para a mediação 

pedagógica: a) o estabelecimento dos objetivos de ensino; b) o início do processo de ensino, 

com foco no aluno; c) a organização dos conteúdos; d) os procedimentos e atividades de 

ensino; e e) a avaliação. Santana e Almeida (2020, p. 221) corroboram tal perspectiva, 

admitindo que a atividade docente afeta o discente, abrangendo as relações afetivas, sua 

motivação e seu interesse. 

O professor é o agente da ação mediadora, portanto, as decisões pedagógicas são um 

dos definidores da qualidade da relação entre o sujeito e o conteúdo, qualidade esta que vai 

depender também, dentre outros fatores, da materialização da proposta didático-pedagógica 

do professor, da consciência que o aluno desenvolve sobre o êxito de seu aprendizado e da 

qualidade afetiva das relações que se estabelecem. Assim, segundo Leite (2012, p. 364): 

 

[...] em toda situação de ensino planejada, o professor deve assumir algumas 

decisões que, no seu desenvolvimento prático, terão inevitáveis consequências 

afetivas na relação que se estabelecerá entre o aluno e os conteúdos específicos 

de ensino. 

  

No ensino tradicional, o contexto de interação, que envolve o ambiente escolar como 

um todo – tal qual os materiais, a sala de aula, os funcionários da instituição, os outros alunos 

–, constitui o espaço pedagógico, muito mais complexo do que um ambiente exclusivamente 

direcionado ao ensino. É melhor definido como um espaço de aprendizagem para além do 

conteúdo formal, como um ambiente de reflexão, de trocas e de interação, a ser construído e 

reconstruído pelos educadores e educandos (FREIRE, 1996, p. 50). 
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 Esses espaços contribuem para a construção de sentido que configura o processo de 

desenvolvimento humano, e, com a institucionalização do ensino não-presencial como forma 

de enfrentamento à disseminação da COVID-19, o processo educacional perde este 

importante elemento de sua configuração, pois o ambiente de aprendizagem é alterado para 

outros espaços (virtual, doméstico etc.).  

Segundo dados da Fundação Carlos Chagas (FCC, 2020), numa pesquisa realizada 

com mais de catorze mil docentes do nível básico de ensino no Brasil, 81,9% dos alunos da 

Educação Básica deixaram de frequentar a escola presencial após o início da pandemia. Tal 

dado estima a dimensão geográfica do problema educacional imposto aos educadores, 

gestores, pais e alunos. Do ponto de vista didático-pedagógico, a mudança do ambiente em 

que se realiza a prática pedagógica, sobretudo num período histórico de conturbações e 

incertezas, configura uma necessária mudança de paradigmas.  

 Para fins deste estudo, compreendemos que o modelo adotado se define como ―ensino 

remoto‖ ou ―aula remota‖, caracterizado pela separação geográfica e, por vezes, temporal, 

entre professores e alunos. Conforme explicam Moreira e Schlemmer (2020), neste modelo 

ocorre uma transposição da lógica aplicada ao modelo presencial para o ensino remoto, com 

o processo centrado no conteúdo, comunicação predominantemente bidirecional e uso das 

tecnologias como instrumento, com uma lógica também voltada ao controle. 

Tais características evidenciam o aspecto conservador das ações no desenvolvimento 

de estratégias para a educação não-presencial. Desperdiça-se o potencial modificador das 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) na educação, capazes de potencializar 

―habilidades e capacidades com a utilização de novas ferramentas, propiciando formas 

singulares de pensar, de agir e de sentir‖ (SANTANA; ALMEIDA, 2020, p. 212) em prol de 

uma compreensão de que as tecnologias são um mero instrumento. É preciso pensá-las como 

uma habilidade integrada, numa perspectiva pedagógica que almeje o desenvolvimento de 

competências de acesso e utilização tanto das tecnologias quanto da informação (KENSKI, 

2020, p. 11). 

 Essa dificuldade de integrar as tecnologias digitais ao processo de ensino-

aprendizagem reflete o aspecto irregular da formação docente brasileira em relação às TICs, 

como alerta uma pesquisa realizada pelo Centro Regional de Estudos para o 

Desenvolvimento da Sociedade da Informação (CETIC) com apoio em dados do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP): 67% dos professores 

declararam a necessidade de capacitação profissional para o uso pedagógico das TICs 

(CETIC, 2019). Tal dado é ainda reforçado pela pesquisa da FCC (2020), que demonstrou 
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que 84% dos professores das redes públicas estaduais de ensino relataram ter aumentado sua 

participação em cursos on-line, evidenciando, assim, uma necessidade recente e emergente de 

adequação e capacitação. 

 Além disso, há a questão do acesso às tecnologias por parte dos discentes, segundo 

dados da pesquisa realizada pelo CETIC (2019): 29% dos domicílios brasileiros não têm 

acesso à internet, e 41% não têm acesso sequer a um computador. Considerando ainda as 

pessoas que têm acesso à internet, mas não dominam o seu uso, a pesquisa reconhece dois 

níveis de exclusão digital. Para além das condições de acesso, o processo de implementação 

do ensino remoto com apoio de recursos digitais deve considerar também os níveis de 

domínio, uma vez que o acesso, simplesmente, não configura uma necessária apropriação das 

tecnologias como instrumentos ou como forma de pensar. 

Quando uma das partes envolvidas no processo de ensino-aprendizagem não detém o 

domínio necessário dos instrumentos utilizados, há uma dificuldade na interação e, 

consequentemente, nos resultados do processo. É preciso mais do que capacitação, como 

também o desenvolvimento de plataformas tendo em vista a sua usabilidade. 

 Outra questão importante para análise se refere ao domínio da tecnologia no ensino, 

pois como discute Moreira e Schlemmer (2020), a utilização das TICs e da internet no 

processo de ensino-aprendizagem depende das concepções e das condições de apropriação 

tecnológica de professores e alunos. A pesquisa realizada pela Fundação Carlos Chagas 

(FCC, 2020) indicou que os professores estão utilizando as tecnologias para realização de 

aula online (em tempo simultâneo com os alunos), gravação de videoaulas, dentre outros. O 

gráfico 1 mostra as principais estratégias utilizadas na pandemia:  

 

Gráfico 1 – Estratégias educacionais utilizadas 
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(Fonte: Dados da pesquisa da Fundação Carlos Chagas, 2020, p.2) 

O estudo da Fundação Carlos Chagas (FCC, 2020) demonstra um predomínio de 

estratégias relacionadas à produção e envio de material didático para os alunos, indicando 

que os alunos neste momento das atividades não presenciais precisam estudar sozinhos em 

casa, com o apoio da família. Nesse sentido, observa-se também a realização de atividades 

para a orientação da família, com possibilidades de utilização das tecnologias para favorecer 

a comunicação e o contato com alunos e família neste período de distanciamento social.  

Assim, com base nos estudos sobre a mediação do professor, as relações afetivas 

estabelecidas no processo de ensino-aprendizagem e o trabalho com as tecnologias no ensino, 

foi desenvolvida a pesquisa que será apresentada a seguir.  

  

 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Para compreender a percepção de professores da educação básica em relação ao 

ensino não-presencial durante a pandemia, foi realizada uma pesquisa qualitativa que, 

segundo Minayo (2001, p. 22-23), responde questões muito específicas, não quantificáveis, 

que serão alcançadas no universo dos significados, crenças e valores.  

Participaram do estudo 20 professores da educação básica, sendo 90% mulheres e 

10% homens, com faixa etária distribuída da seguinte forma: 70% acima de 36 anos, 20% 

entre 24 e 29 anos, 10% entre 30 e 35 anos. Na seção de resultados e discussão serão 

apresentadas maiores informações sobre o perfil dos participantes.  

Devido à situação da pandemia de COVID-19, ocasionada pela proliferação do 

coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2 (Sars-Cov-2), a pesquisa precisou ser 

realizada em ambiente digital, a fim de se preservar o distanciamento social. Neste sentido, 

guiados tanto pelos objetivos quanto pela condição de distanciamento social, a pesquisa foi 

realizada em ambiente digital, seguindo as Orientações para procedimentos em pesquisas 

com qualquer etapa em ambiente virtual do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa 

(CONEP) do Ministério da Saúde (BRASIL, 2021). 

O trabalho investigou a percepção dos professores da educação básica da rede 

estadual a respeito do modelo de ensino estabelecido no período pandêmico. Desse modo, o 

ambiente digital, aqui definido, se refere à metodologia adotada para se ter acesso às 

percepções dos professores a respeito da atividade mediadora de ensino-aprendizagem neste 

modelo, por meio de um questionário online. 
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Assim, utilizamos como procedimento de pesquisa um questionário online, que foi 

aplicado por meio de um formulário criado na plataforma Google Forms, aplicativo 

disponibilizado pelo Google Suits. Foi um instrumento de caráter exploratório, sem intenção 

de validação. O formulário, intitulado ―Percepção dos professores da rede básica de ensino‖, 

foi dividido em três seções: a primeira foi direcionada ao ―Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido‖, que apresentou informações sobre a pesquisa, solicitando a concordância dos 

participantes; a segunda, a questões destinadas à identificação do perfil do respondente 

(idade, gênero, grau de escolaridade, área de formação etc.); e, por fim, a terceira e última 

seção, a questões relativas ao objetivo da pesquisa, sobre o processo educativo no contexto da 

educação não-presencial. O formulário enviado aos professores continha vinte e duas 

questões fechadas e abertas. 

Além de buscar identificar o perfil dos entrevistados, com informações como idade, 

também foi investigado com o participante sobre a sua saúde mental. As questões foram 

organizadas com opções de forma semelhante às escalas tipo Likert, com limite de até cinco 

itens com as devidas distinções (DALMORO; VIEIRA, 2013).  

Na terceira seção do questionário foi investigado inicialmente o formato de ensino 

adotado na instituição durante a crise de emergência sanitária. Nosso interesse foi 

dimensionar quais foram as principais ferramentas adotadas pelo professor na mediação entre 

os sujeitos e os objetos de ensino. Também foi pesquisado sobre como os professores 

avaliavam a qualidade do seu acesso às tecnologias de ensino, para verificar o aspecto do 

ensino não-presencial, considerando a possibilidade de utilização da internet e de outras 

tecnologias. 

 Conforme os objetivos da pesquisa, questionamos sobre a percepção dos professores a 

respeito das tecnologias utilizadas, a fim de identificar quais têm contribuído melhor com o 

desenvolvimento da mediação e do processo ensino-aprendizagem. A fim de compreender a 

relação dos professores com as tecnologias, perguntamos também como os participantes 

avaliavam o seu conhecimento a respeito do uso de tecnologias no ensino. 

 Sobre a mediação pedagógica e o aspecto afetivo, os professores foram questionados 

a respeito da sua motivação quanto ao ensino online e como eles sentiam a disposição dos 

alunos para as aulas não-presenciais. Questionamos aos professores, ainda, como eles 

avaliavam a aprendizagem dos alunos neste momento de pandemia. 

O procedimento de aplicação do formulário foi realizado seguindo as etapas:  

- Obtenção dos contatos de coordenadores de instituições da rede estadual de ensino de 

Goiás por meio de dados disponíveis no site  https://site.educacao.go.gov.br/; 
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- Contato com os coordenadores explicando a pesquisa e solicitando a divulgação do 

formulário com os professores de suas escolas; 

- Os coordenadores que concordaram em participar da pesquisa compartilharam-na 

com os professores; 

- Os professores responderam à pesquisa, que permaneceu aberta para respostas por 

catorze dias, no período de 13 a 30 de abril de 2021.  

 Já o procedimento de análise dos questionários, como será detalhado a seguir, 

abrangeu uma análise quantitativa, a partir da análise estatística simples realizada pela 

plataforma do Google Forms, e uma análise qualitativa, a partir de temas relacionados aos 

objetivos do estudo, a fundamentação teórica e às respostas dos participantes. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados do questionário foram analisados a partir de leituras repetidas do 

material para identificação das informações relacionadas aos objetivos do estudo e 

interpretação com base na fundamentação teórica do estudo. Foram elaborados dois eixos 

temáticos, desenvolvidos para organização dos resultados e das análises, sendo eles: a) 

Condições de trabalho dos professores; e b) Percepção dos participantes sobre o ensino 

remoto. 

Ao considerar que os participantes são professores da rede estadual de Goiás é 

importante destacar que a Secretaria de Estado de Educação de Goiás (SEDUC) adotou um 

―regime especial de aulas não presenciais‖. Segundo Siqueira e Gomes (2020) as atividades 

estão sendo realizadas de variadas formas, com plataformas de ensino, redes sociais e 

material didático impresso. Os autores ainda apontam que os desafios neste formato de 

ensino envolvem aspectos técnicos (qualidade da internet) e preparação para lidar com as 

tecnologias, mas apesar das dificuldades, estão realizando as aulas e cumprindo o calendário 

escolar.  

 Serão apresentados a seguir os eixos temáticos elaborados a partir da análise dos 

dados da pesquisa.  

 

1 Condições de trabalho dos professores 

 

 O eixo sobre a condições de trabalho dos professores visou atender os objetivos 

específicos do estudo de identificar as condições de acessibilidade de professores às 
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tecnologias digitais para o ensino remoto, considerando os recursos técnicos, os 

conhecimentos didático-pedagógicos e de capacitação para uso dos instrumentos e ainda 

pesquisar as condições de trabalho remoto durante a pandemia.  

 Segundo Oliveira (2013) as condições de trabalho dos professores envolvem um 

conjunto de recursos que possibilitam a realização da atividade profissional, como: 

instalações físicas, equipamentos e materiais disponíveis, recursos pedagógicos e outros tipos 

de apoio, conforme a natureza do trabalho. No período do ensino remoto consideramos que é 

necessário considerar as condições de trabalho que são geradas, considerando a utilização das 

tecnologias e as atividades não presenciais.  

Os participantes do estudo foram professores da educação básica que atuam na rede 

pública do estado de Goiás, a maioria tem mais de 11 anos na docência e formação em 

Pedagogia. A tabela 1 apresenta mais informações sobre os participantes:  

 

Tabela 1 – Informações sobre os participantes da pesquisa 

Tempo de atuação na 

docência 

Escolarização Área de formação 

60% - Acima de 11 anos 45% - Superior completo – Licenciatura  50% - Pedagogia 

20% - De 5 a 7 anos 45% - Especialização lato sensu 20% - Licenciatura em Letras 

10% - De 2 a 4 anos 5% - Superior completo - Bacharelado 10% - Licenciatura em Geografia 

10% - De 8 a 10 anos 5% - Mestrado  5% - Licenciatura em História 

-- -- 5% - Licenciatura em Química 

-- -- 5% - Licenciatura em Matemática 

-- -- 5% - Licenciatura em Biologia 

(Fonte: Produzido pelo autor a partir do questionário no google forms, 2021) 

 

Conforme demonstram os dados, a maioria dos participantes têm título de licenciatura 

e especialização. Destes, a metade é formada em pedagogia e atua profissionalmente na 

primeira fase do ensino fundamental, que atende alunos com idade aproximada entre 6 e 12 

anos. A outra metade dos entrevistados é formada por professores que atuam na segunda fase 

do ensino fundamental e também no ensino médio, que atendem alunos pré-adolescentes e 

adolescentes, e têm graduação em alguma licenciatura específica.  

 Em relação à saúde mental, foi investigado com os participantes se perceberam 

alterações no seu estado emocional, com presença de instabilidade relacionada à ansiedade, 

angústia, irritação etc. Os dados indicam que 50% dos participantes perceberam pequenas 

alterações emocionais, 30% perceberam alterações ocasionais, 10% não perceberam 

alterações e 10% perceberam alterações significativas.  A situação emocional do professor 
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pode comprometer suas condições de trabalho, considerando sua capacidade para lidar com 

as variadas exigências da docência.  

 Em relação ao formato de ensino utilizado durante as atividades não presenciais, a 

pesquisa revelou o uso predominante do ensino remoto com apoio de tecnologias digitais 

diversas (75%), também se destacou o apoio das redes sociais (65%) e a utilização de 

material impresso (65%), os participantes poderiam assinalar mais de uma opção. As 

respostas são coerentes com os dados apresentados por Siqueira e Gomes (2020).  

O uso prevalente das redes sociais como WhatsApp e do apoio de materiais impressos 

revelam um caráter instrumental peculiar, que, embora se deva reconhecer ser importante por 

ser uma adaptação às condições de acesso dos alunos, distancia-se, em termos de avanços 

tecnológicos e de qualidade de ensino, da forma de apropriação tecnológica que Moreira e 

Schlemmer (2020, p. 16) defendem como essenciais para se ―promover novas interações e 

aprendizagens socialmente relevantes e contextualizadas.‖ 

Em relação à qualidade da internet, quando perguntados diretamente sobre esse 

aspecto, 85% dos participantes disseram ter acesso a uma internet boa ou ótima. E sobre os 

equipamentos, a maioria dos participantes indicaram que possuem um bom acesso aos 

instrumentos necessários para a realização das aulas remotas (75% bom e 20% ótimo) e 

somente 5% afirmaram que tem um acesso regular. A tabela 2 apresenta os recursos 

indicados pelos docentes: 

 

Tabela 2 – Recursos indicados pelos participantes para a realização do ensino remoto 

Recursos utilizados no ensino remoto % 

Celular (smartphone) 95% 

Notebook 75% 

Impressora 50% 

Computador de mesa 45% 

Fone de ouvido 35% 

Cadeira confortável 30% 

Espaço físico adequado 30% 

Webcam 20% 

Microfone 10% 

* os participantes assinalaram mais de uma opção 

(Fonte: Produzido pelo autor a partir do questionário no google forms, 2021) 

 

 A maioria dos participantes (95%) informa que o smartphone é um equipamento 

utilizado no ensino remoto e 75% indica o notebook, é necessário analisar que as inúmeras 

atividades a serem desenvolvidas com as tecnologias dependem de equipamentos adequados, 
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considerando a capacidade técnica para suportar as plataformas e os aplicativos, bem como as 

condições que oferecem de conforto para a realização do trabalho.  

Quando se fala do ambiente de ensino no modelo não-presencial, estamos falando de 

se reconfigurar o espaço doméstico de professores e alunos para que este se torne um 

ambiente apto ao processo de ensino-aprendizagem, isto é, que estimule a atenção e 

concentração, que seja silencioso, confortável e equipado, conforme assinalam Cunha, Silva e 

Silva (2020, p. 35). Nesse sentido, consideramos o espaço físico adequado como um recurso 

necessário ao ensino não-presencial. Somente 30% dos professores disseram possuir um 

ambiente adequado, os relatos feitos nas questões abertas apontam dificuldades relacionadas 

ao ambiente doméstico, conforme o trecho a seguir: ―O horário de trabalho tem sido um 

desafio, pois em casa é difícil encontrar local e momento silencioso o suficiente para as aulas. 

Sempre tem alguém em casa, é barulho dos vizinhos, da rua e acaba interferindo na qualidade 

da aula‖ (Participante 16). 

 Sobre o tempo dedicado ao trabalho, a maioria dos professores (95%) percebe que 

houve um aumento após a suspensão das aulas presenciais. Este dado é coerente com os 

estudos de Santana e Almeida (2020), evidenciando que as condições de trabalho dos 

professores foram modificadas durante o ensino remoto. As atividades não presenciais 

exigiram dos professores a aprendizagem sobre a utilização de tecnologias no ensino, bem 

como novas metodologias e novas formas de comunicação com os alunos.  

 Em relação às condições de trabalho, por se tratar de algo complexo, que envolve 

aspectos técnicos, financeiros, afetivos (tanto relativos aos alunos, quanto à comunidade 

escolar e à prática em si), dentre outros, optamos por utilizar uma pergunta aberta, a fim de 

que os participantes pudessem se expressar livremente. Na análise das respostas, foram 

identificadas questões variadas que impactam as condições de trabalho no ensino remoto. A 

questão mais frequente no relato dos participantes foi sobre a gestão do tempo, os trechos a 

seguir ilustram esta questão:  

 

―Meu maior problema, desde o início, tem sido mais a gestão do meu tempo frente 

ao computador mesmo. Ainda estou me adequando‖ (Participante 1) 

―São muitas dificuldades encontradas, a jornada de trabalho é maior‖ (Participante 

2) 

―Não costumava usar tantas tecnologias na sala e o trabalho burocrático aumentou o 

dobro. Trabalho até altas horas. Está muito cansativo e estressante‖ (Participante 3) 

 

 A análise das condições de trabalho implica em considerar as condições de saúde do 

profissional, o aumento da jornada de trabalho e de dificuldades nas atividades podem gerar 
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estresse, ansiedade, irritabilidade, bem como cansaço físico e mental. É possível considerar 

que este é um cenário que apresenta comprometimentos para o processo de ensino-

aprendizagem.  

Os participantes destacaram questões relacionados à desvalorização da profissão e ao 

desgaste emocional para lidar com o ensino durante a pandemia:  

 

―Esse formato de aulas não está sendo fácil, e a maioria das pessoas acredita que 

estamos sem trabalhar, temos sofrido muito com o julgamento da sociedade‖ 

(Participante 19) 

―As nossas condições de trabalhos em casa são boas, porém nós não estamos 

preparados psicologicamente para trabalhar com o ensino Remoto‖ (Participante 6) 

 

 Oliveira (2013) destaca que as condições de trabalho estão diretamente relacionadas 

com a valorização da profissão, abrangendo também questões relacionadas a remuneração, 

carreira e formação inicial e continuada. A percepção que a sociedade tem da profissão 

contribui com a construção dos fatores constituintes da valorização profissional.  

Outra questão que foi recorrente nos relatos dos participantes se refere à dificuldade 

de acompanhar o aprendizado dos alunos, conforme os trechos a seguir:  

 

―O cansaço é bastante, a busca pelos alunos e participações das famílias deixam o 

professor desgastado‖ (Participante 2) 

―A busca ativa pelos estudantes que não possuem acesso à internet ou até mesmo, 

não demonstram nenhum interesse com às aulas síncronas, é o que demanda mais 

tempo dos professores neste momento‖ (Participante 7) 

―Estamos trabalhando muito e apesar do trabalho de busca ativa, muitos não querem 

participar‖ (Participante 16) 

 

 Ainda em relação aos alunos, alguns professores indicaram preocupação com a 

situação das famílias, considerando os recursos para lidar com o ensino remoto e também as 

dificuldades para lidar com a pandemia. O trecho a seguir demonstra a questão:  

 

―A questão familiar e financeira tem reflexo na realidade dos alunos e também 

óbitos de familiares com Covid, e também perdemos uma colega de trabalho 

professora de matemática que me deixou muito triste. E estamos vivendo momentos 

difíceis e tristes para todos. Espero muito que possamos nos vacinar e voltarmos as 

aulas presenciais‖ (Participante 2) 

 

 Outras questões que foram observadas nas respostas se referem a: dificuldades para 

lidar com plataformas digitais e redes sociais e dificuldades em relação aos encontros 

síncronos.  

Os dados demonstram que a fragilidade socioeconômica e as condições para trabalhar 

com as tecnologias geram muitas dificuldades para processo de ensino-aprendizagem de 
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forma remota. Dela surgem os apontamentos levantados, que vão desde condições de acesso 

a internet e equipamentos, passa pela capacitação profissional e ainda envolve as condições 

de saúde. Somado a isso, tem-se a verticalidade das decisões como uma barreira para a 

democratização e penetrabilidade do processo de inclusão digital.  

 

2  Percepção dos participantes sobre o ensino remoto 

 

O segundo eixo temático atende o objetivo específico de investigar a percepção de 

professores sobre o ensino remoto, considerando as condições afetivas para o processo de 

ensino-aprendizagem.  

Em relação ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem de forma 

remota, 50% dos professores acreditam estar sendo bem desenvolvido, com intercorrência de 

alguns problemas, os quais são resolvidos com facilidade. A outra metade avalia como 

regular o desenvolvimento do processo, com a existência de alguns problemas que dificultam 

o processo e que os docentes não conseguem resolver. Os docentes também percebem que 

possuem conhecimentos suficientes sobre a utilização de tecnologias digitais de ensino, 

sendo que 15% considera que tem conhecimentos adequados (ótimo) e 75% considera que 

tem bons conhecimentos. E 10% dos professores consideram que tem poucos conhecimentos 

sobre as tecnologias. 

Assim, observa-se que em relação à utilização das tecnologias a maioria dos 

participantes percebem que o ensino remoto está sendo bem desenvolvido, mostrando-se até 

motivados para trabalhar neste contexto. O gráfico 2 a seguir demonstra os resultados da 

questão sobre como está a motivação do professor para o ensino remoto:  

 

Gráfico 2 – Motivação para o trabalho com o ensino remoto 

 

(Fonte: Produzido no questionário pelo google forms, 2021) 
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Por outro lado, em relação à motivação dos alunos, mais da metade dos professores 

participantes percebem como regular (50%) ou ruim (15%), indicando que parecem não 

gostar do ensino remoto. E 35% dos participantes percebem que os alunos parecem gostar um 

pouco do ensino remoto. Dessa forma, observa-se que professores e alunos apresentam um 

estado de motivação diferente em relação ao ensino remoto e esta situação pode gerar 

diferenças na forma de lidar com o processo de ensinar e com a ação de aprender. O 

envolvimento de alunos e professores no processo de ensino-aprendizagem tem relação com 

motivos, interesses e necessidades, considerando as relações que os sujeitos estabelecem 

entre si e o mundo. Silva, Silva e Campos (2018) discutem que o vínculo do aluno com o 

objeto de conhecimento envolve a motivação e é um dos objetivos da mediação pedagógica, 

assim: 

 

a adoção de tecnologias que aproximem os envolvidos, com recursos que otimizem 

a percepção, comunicação e expressão de sensações, otimizando o pano de fundo 

para a relação afetiva se constituir, pode garantir o impacto desejado na 

aprendizagem e desenvolvimento dos alunos. (SILVA; SILVA; CAMPOS, 2018, p. 

285) 

 

No ensino remoto, considerando o distanciamento físico, é importante pensar em 

estratégias que contribuam com a comunicação e relação entre professores e alunos. Em 

qualquer cenário em que ocorra o processo de ensino-aprendizagem a afetividade está 

presente, podendo motivar ou não os envolvidos. Segundo Leite (2012) a afetividade é um 

fator fundamental na relação entre os alunos e contextos escolares, como diz o autor: ―a 

qualidade da mediação pedagógica, portanto, é um dos principais determinantes da qualidade 

dos vínculos que se estabeleceram entre os sujeitos/alunos e os objetivos/conteúdos 

escolares‖ (p.365).  

Sobre a aprendizagem dos alunos, a maioria dos participantes (60%) percebe que está 

regular, isto é, os alunos estão aprendendo com muitas dificuldades, enquanto para os outros 

40% os alunos estão aprendendo com algumas dificuldades. Em relação à disposição dos 

alunos para a realização das atividades propostas, 60% dos professores percebem que alguns 

alunos realizam a maioria das atividades propostas, 30% percebe que a maioria dos alunos 

realiza poucas das atividades propostas e 10% dos participantes percebe que a disposição está 

ruim, pois a maioria dos alunos não realiza as atividades propostas. 

Nesse sentido, os participantes percebem que a aprendizagem dos alunos está 

comprometida no ensino remoto, considerando uma baixa motivação, apesar de realizarem as 

atividades propostas demonstram dificuldades para aprender.  
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 Uma questão aberta do questionário investigou com os participantes sobre os fatores 

que podem atrapalhar o ensino remoto, as respostas foram analisadas considerando a 

recorrência e a articulação entre os diferentes fatores envolvidos. O fator recorrente nos 

relatos dos participantes foi sobre as dificuldades dos alunos de acesso à internet, de acordo 

com os trechos a seguir:  

 

―O ensino aprendizagem pode ficar comprometido, porque nem todos os alunos têm 

acesso a todo o material por questões financeiras, família muito carentes‖ 

(Participante 1). ―Alunos não participarem das aulas devido não terem Internet‖ 

(Participante 12). ―A internet dos meus alunos às vezes cai muito‖ (Participante 13).  

―A falta de aparelhos celulares para os alunos‖ (Participante 15). 

 

Conforme dados da pesquisa CETIC (2019), a falta de internet atinge cerca de 28% 

dos domicílios no Brasil e, considerando apenas os domicílios da área rural, o problema 

atinge quase 50% dos domicílios. Ainda segundo essa pesquisa, além da dificuldade de 

acesso à internet, os domicílios brasileiros enfrentam a barreira da falta de acesso ao 

computador: os dados apontam que apenas 42% dos usuários de internet têm esse 

instrumento. A raiz deste problema se afirma de forma socioeconômica quando se analisa os 

dados por classe, uma vez que o número de pessoas que acessam a internet exclusivamente 

pelo smartphone é maior entre as classes C (61%) e DE (85%). Segundo Cunha, Silva e Silva 

(2020, p. 33), tais dados refletem uma realidade que nos permite pensar em numerosos níveis 

de exclusão, delimitados pelas diferentes condições de acesso e de aptidão para o uso. 

 Outro fator muito citado pelos participantes se refere à participação da família no 

acompanhamento dos alunos: 

 

―Os pais não acompanharem as crianças no desenvolvimento das atividades, e a 

dificuldade deles em enviar as atividades para correção‖ (Participante 4). ―A falta 

da família que muitas das vezes se mostram ausentes, jogando a responsabilidade 

apenas em cima do professor!‖ (Participante 16). ―A falta de interesse dos pais‖ 

(Participante 18). ―Compromisso da família no acompanhamento dos alunos‖ 

(Participante 20). 

 

A falta de participação da família se relaciona com o dado que indica a baixa 

realização, por parte dos alunos, das atividades propostas pelos professores e às dificuldades 

enfrentadas pelos discentes quanto à motivação. Segundo Leite (2012) o processo de 

desenvolvimento humano, compreendido a partir dos estudos de Vigotski, ocorre nas 

―relações que o homem mantém com a sua cultura, no seu ambiente social‖ (p.360). Nesse 

sentido, a família tem participação ativa neste processo, como instituição constituinte do 
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processo de desenvolvimento do aluno. As dificuldades de integração entre direção, 

professores e de demais profissionais da educação com a família se intensificaram no período 

pandêmico, tanto no aspecto tecnológico imposto pela nova realidade quanto nas condições 

de suporte ao processo de desenvolvimento do discente. Além disso, questões externas às 

estudantis, relativas à vida das famílias, determinam a relação desta com a educação dos 

filhos, tais como o desemprego, que apresentou índices crescentes durante o período 

pandêmico. 

 Alguns participantes destacaram questões relacionadas à afetividade, considerando 

que o ensino remoto está comprometido no contexto da pandemia, por causar insegurança, 

como pode ser observado nos trechos:   

 

―Instabilidade emocional atual de muitos profissionais e dos alunos‖ (Participante 

1). ―Medo e insegurança‖ (Participante 6). ―falta de motivação‖ (Participante 7). ―A 

aglomeração e proliferação do vírus‖ (Participante 17) 

 

O relato dos participantes é coerente com os resultados da pesquisa da Fundação 

Carlos Chaga (FCC, 2020): 53,8% dos professores relatam a percepção de aumento de 

ansiedade/depressão nos seus alunos. A apreensão frente ao espalhamento do vírus é 

apontada como um dos fatores que constitui os sintomas descritos. De modo complementar, 

ao analisar dados de diferentes pesquisas, Santos, Silva e Belmonte (2021, p. 249) advertem 

que ―devido à complexidade de suas multitarefas, a docência se configura entre as atividades 

laborais mais estressantes‖, não apenas pela situação de calamidade na saúde pública, mas 

também pela transformação dos recursos didático-pedagógicos, como a reelaboração de 

novos materiais e a exigência de se aperfeiçoar o manejo das Tecnologias no ensino. 

As dificuldades relacionadas ao aspecto emocional de docentes e discentes interferem 

em diferentes aspectos do processo de ensino-aprendizagem, conforme discute Leite (2012). 

Vale destacar a aumento do tempo de trabalho, citado anteriormente, parece que uso de 

recursos digitais, como as redes sociais (whatsapp, instagram) trouxe para a relação 

professor-aluno a noção de disponibilidade contínua que, além de aumentar a carga horária 

do professor, também aumentou a penetrabilidade de assuntos profissionais na sua rotina 

diária. Acreditamos que este tipo de alteração nas condições de trabalho pode gerar 

transtornos na relação do professor com a sua atividade profissional. 

Os dados observados neste eixo evidenciam que a dificuldade de acesso dos alunos 

aos recursos necessários para o ensino remoto compõe uma barreira metodológica que, por si 

só, já seria um entrave que levaria a repensar as estratégias adotadas. No entanto, também 
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podemos analisar que a falta de acesso empreende uma rede de exclusões que abrange as 

relações afetivas no processo de ensino-aprendizagem, entre professor e aluno, aluno e aluno, 

aluno e objeto do conhecimento, de acordo com as discussões de Leite (2012). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo como ponto de partida investigar a percepção dos professores da rede básica de 

ensino acerca do ensino remoto adotado durante a pandemia, a pesquisa identificou 

dificuldades relacionadas ao acesso dos alunos à tecnologia, à condição de pais e alunos para 

lidar com as ferramentas digitais, às dificuldades socioeconômicas e às questões afetivas. Por 

meio da análise do questionário, realizada com base em estudos sobre o tema, foi possível 

compreender melhor como tais aspectos interferem no processo de ensino-aprendizagem. 

  Em relação às condições de acessibilidade de professores às tecnologias digitais para 

o ensino remoto, considerando os recursos técnicos e os conhecimentos didático-pedagógicos 

e de capacitação para uso dos instrumentos, constatou-se que os docentes percebem que têm 

acesso satisfatório aos recursos tecnológicos necessários ao desenvolvimento da atividade 

profissional. Entretanto, quando se fala em condições de acesso dos alunos, os participantes 

relataram dificuldades que comprometem a participação efetiva dos alunos nas atividades e o 

contato necessário entre a comunidade escolar e a família dos estudantes.  

  Quanto à percepção dos professores sobre o ensino remoto, considerando as 

condições afetivas para o processo ensino-aprendizagem, os dados demonstram que o 

isolamento social e a apreensão gerada pelos riscos da pandemia têm afetado tanto docentes 

quanto discentes, causando alguma instabilidade emocional. Esses efeitos podem interferir na 

relação afetiva entre professores e alunos e, consequentemente, no processo de ensino-

aprendizagem. 

  Já quanto às condições de trabalho dos professores durante a pandemia, a pesquisa 

demonstrou que, segundo a percepção dos participantes, as condições técnicas estão sendo 

atendidas adequadamente e, apesar de alguns relatos de internet instável, os docentes 

demonstraram-se satisfeitos com os equipamentos disponíveis. Entretanto, quanto ao 

trabalho, os participantes indicaram questões que geram tensão e cansaço, como: mais 

cobrança da sociedade; mais atividades, que demandam um tempo maior de dedicação; 

muitas atividades com tecnologias, que exigem mais preparação. Além disso, a falta de apoio 

por parte da família dos alunos dificulta o trabalho e afeta consideravelmente a motivação 

para a atividade docente. 
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  De modo geral, os resultados apontam que o processo de transição entre o ensino 

presencial para o formato remoto não considerou as necessidades e condições específicas dos 

alunos, consistindo numa simples transposição das atividades presenciais para o ensino 

remoto, como diz Moreira e Schlemmer (2020). Dessa forma, foram acentuadas as 

dificuldades que já existiam no ensino presencial e ainda foram criadas novas situações de 

exclusão.  

O distanciamento físico e as relações afetivas estabelecidas no ensino remoto geraram 

alterações nas condições de ensino-aprendizagem, considerando os motivos e interesses de 

alunos e professores. Foi possível observar que o ensino remoto envolve um processo 

complexo e dinâmico que promove alterações que ultrapassam a utilização das tecnologias, 

abrangendo os diferentes aspectos didático-pedagógicos que constituem a mediação 

pedagógica. É um cenário que exige mais pesquisas para compreensão sobre a utilização de 

tecnologias, bem como sobre o ensino remoto, com o objetivo de identificar os 

comprometimentos e planejar estratégias para contribuir com o processo de ensino-

aprendizagem.  
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APÊNDICE 

 

QUESTIONÁRIO PARA PESQUISA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado(a),  

 

Você é convidado(a) a participar, como voluntário(a), de uma pesquisa acadêmica, 

não havendo, nesse caso, nenhum tipo de pagamento ou gratificação financeira pela sua 

participação. 

O título da pesquisa é: Percepções de professores da educação básica sobre o ensino 

remoto emergencial. A pesquisa tem como objetivo principal compreender como os 

professores da educação básica avaliam o ensino remoto e a utilização de tecnologias digitais 

no contexto de emergência da pandemia. 

O procedimento utilizado será um questionário. A identificação dos participantes, 

bem como as informações registradas, será tratada com sigilo e anonimato, conforme as 

recomendações éticas das Normas e Diretrizes Regulamentadoras da Pesquisa Envolvendo 

Seres Humanos – Resolução CNS 510/2016. Todas as informações obtidas nessa pesquisa 

serão confidenciais e utilizadas para os objetivos do estudo, podendo ser divulgadas em 

eventos e publicações científicas. 

Essa pesquisa trará como benefícios esclarecimentos sobre a questão da afetividade 

no contexto educacional sob as condições de ensino estabelecidas em caráter emergencial 

para enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. 

Caso aceite fazer parte do estudo responda a seguir e passe para a próxima página. 

Sua concordância significa que você leu este consentimento, esclareceu suas dúvidas e 

concordou em participar nos termos indicados. Entretanto, você pode cancelar esse 

consentimento a qualquer momento e ficar à vontade para não responder alguma pergunta 

quando não desejar ou quando ficar incomodado(a). 

 

Você concorda em participar da pesquisa? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

 

 

I Parte – Informações Pessoais 
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Qual a sua idade? 

(    ) 18-23 anos 

(    ) 24-29 anos 

(    ) 30-35 anos 

(    ) Acima de 36 anos 

 

Qual o seu gênero? 

(    ) Feminino 

(    ) Masculino 

(    ) Prefiro não dizer 

 

Há quanto tempo você leciona? 

(    ) Menos de 1 ano 

(    ) 2 a 4 anos 

(    ) 5 a 7 anos 

(    ) 8 a 10 anos 

(    ) Acima de 11 anos 

 

Qual é o seu nível de escolaridade? 

(    ) Estudante de licenciatura 

(    ) Superior completo - Licenciatura 

(    ) Superior completo - Bacharelado 

(    ) Especialização 

(    ) Mestrado 

(    ) Doutorado 

 

Qual o nível de ensino em que você atua? 

(    ) Primeira etapa do Ensino Fundamental 

(    ) Segunda etapa do Ensino Fundamental 

(    ) Ensino Médio 

 

Qual a sua área de formação? 

 

Como está sua saúde emocional nesse momento de pandemia? 

(    ) Tranquila, sem alterações emocionais 

(  ) Um pouco instável, com pequenas alterações emocionais (ansiedade, insegurança, 

irritabilidade etc.) 

(  ) Instabilidade razoável, com alterações emocionais ocasionais (ansiedade, insegurança, 

irritabilidade etc.) 

(  ) Muita instabilidade, com alterações emocionais significativas (ansiedade, insegurança, 

irritabilidade etc.) 

 

II Parte - Informações sobre o Tema da Pesquisa 
 

Após a suspensão das aulas presenciais devido a pandemia, qual formato de ensino foi 

adotado na escola estadual na(s) qual(is) você leciona?  É possível assinalar mais de uma 

resposta. 

(    ) Ensino remoto com apoio de tecnologias digitais (plataformas digitais, internet etc.) 

(    ) Ensino remoto com apoio de redes sociais (Facebook, WhatsApp, Telegram etc.) 

(    ) Ensino remoto com apoio de TV e rádio. 
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(    ) Ensino remoto com apoio de materiais impressos. 

 

Em relação ao ensino remoto, como você avalia o seu acesso aos instrumentos necessários 

para a realização das aulas? Considere como instrumentos os aparelhos físicos, as 

plataformas digitais e outras ferramentas, como material impresso. 

(    ) Ótimo, tenho acesso a todos os recursos necessários. 

(    ) Bom, tenho acesso à maioria dos recursos necessários. 

(    ) Regular, não tenho acesso à maioria dos recursos necessários. 

(    ) Ruim, tenho acesso a poucas ou nenhuma ferramentas. 

 

Quais recursos você tem acesso para utilizar no ensino remoto? É possível assinalar mais de 

uma resposta. 

(    ) Internet de qualidade. 

(    ) Computador de mesa. 

(    ) Notebook. 

(    ) Celular (smartphone). 

(    ) Tablet. 

(    ) Impressora. 

(    ) Ambiente/espaço físico adequado. 

(    ) Fones de ouvido. 

(    ) Microfone. 

(    ) Webcam. 

(    ) Acesso às plataformas digitais (Google Suits, WhatsApp, Zoom, Quizlet). 

 

Qual(is) tecnologia(s) digital(is) você considera que tem contribuído melhor com o processo 

ensino-aprendizagem?  É possível assinalar mais de uma resposta. 

(    ) Aulas online (ao vivo; síncrona). 

(    ) Aulas gravadas. 

(    ) Interação em ambiente virtual de aprendizagem (fóruns, chat etc.) 

(    ) Material e atividades em ambiente virtual de aprendizagem (Classroom, Moodle etc.) 

(    ) Troca de e-mails. 

(    ) Troca de mensagens por WhatsApp. 

 

Qual é a qualidade do seu acesso à internet? 

(    ) Ótima, sem instabilidade. 

(    ) Boa, com pouca instabilidade. 

(    ) Regular, com instabilidade regular. 

(    ) Ruim, com muita instabilidade. 

 

Como você percebe o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem no formato que 

você está utilizando? 

(    ) Ótimo, não tenho enfrentado problemas. 

(    ) Bom, tenho poucos problemas, os quais resolvo sem dificuldades. 

(    ) Regular, tenho alguns problemas que dificultam o processo e não consigo resolver. 

(    ) Ruim, tenho muitos problemas que não consigo resolver. 

 

Como você considera os seus conhecimentos sobre a utilização de tecnologias digitais de 

ensino? 

(    ) Ótimo, tenho conhecimentos adequados. 

(    ) Bom, tenho conhecimentos razoáveis. 
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(    ) Regular, tenho poucos conhecimentos. 

(    ) Ruim, não tenho conhecimentos adequados. 

 

Como está sua motivação para o trabalho com o ensino remoto? 

(    ) Ótima, estou gostando de trabalhar com o ensino remoto. 

(    ) Boa, estou gostando um pouco de trabalhar com o ensino remoto. 

(    ) Regular, somente às vezes eu gosto de trabalhar com o ensino remoto. 

(    ) Ruim, não estou gostando de trabalhar com o ensino remoto. 

 

Como você percebe a motivação dos alunos em relação ao estudo no formato remoto? 

(    ) Ótima, os alunos parecem gostar do ensino remoto. 

(    ) Boa, os alunos parecem gostar um pouco do ensino remoto. 

(    ) Regular, os alunos parecem gostar somente às vezes do ensino remoto. 

(    ) Ruim, os alunos parecem não gostar do ensino remoto. 

 

Como você percebe a aprendizagem dos alunos em relação ao conteúdo apresentado no 

ensino remoto?  

(    ) Ótima, os alunos demonstram que estão aprendendo o conteúdo sem dificuldades. 

(    ) Boa, os alunos demonstram que estão aprendendo o conteúdo com algumas dificuldades. 

(  ) Regular, os alunos demonstram que estão aprendendo o conteúdo com muitas 

dificuldades. 

(    ) Ruim, os alunos não demonstram que estão aprendendo o conteúdo. 

 

Como você percebe a disposição dos alunos para a realização das atividades propostas de 

forma remota?  

(    ) Ótima, a maioria dos alunos realizam todas as atividades propostas. 

(    ) Boa, alguns alunos realizam a maioria das atividades propostas. 

(    ) Regular, a maioria dos alunos realizam poucas atividades propostas. 

(    ) Ruim, a maioria dos alunos não realizam as atividades propostas. 

 

Após a suspensão das aulas presenciais, você teve que fazer alterações no seu tempo diário de 

trabalho? 

(    ) Sim, tenho dedicado mais tempo ao trabalho. 

(    ) Sim, tenho dedicado menos tempo ao trabalho. 

(    ) Não precisei fazer alteração no tempo dedicado ao trabalho. 

 

Explique-nos um pouco mais sobre suas condições de trabalho no formato de ensino não-

presencial. 

 

 

 

 

 
  



110 
 

4  

EXPRESSÕES DO ROMANCE MODERNO EM ÁGUA VIVA, DE CLARICE 
LISPECTOR 

 
Beatriz Serrado Gonçalves 

Leila Borges Dias (Orientadora) 

 

RESUMO 

A presente pesquisa se propôs a analisar as aproximações entre o romance moderno e 
o sétimo romance de Clarice Lispector, Água Viva. Assim, foi elaborada uma 
pesquisa qualitativa por meio da revisão bibliográfica de materiais pertinentes ao 
assunto, abrangendo a Teoria do Romance e autores como Anatol Rosenfeld (2009), 
Gilberto Mendonça Telles (1979), Mikhail Bakhtin (2002), Antonio Candido (2000), 
Georg Lukács (2009) e Massaud Moisés (1978), além do estudo crítico-biográficos de 
Lispector, que contou com autores como Benjamin Moser (2016; 2017), Edgar Cézar 
Nolasco (2004), Benedito Nunes (1989), Berta Waldman (2002), Nádia Battella 
Gotlib (1995) e outros. Dessa forma, objetivou-se elucidar as tendências estéticas da 
produção romanesca moderna, visto que, em Água Viva, Lispector subverte os 
preceitos tradicionais do romance, rompendo com o pensamento cronológico-linear e 
o espaço físico empírico, transfigurando o romance em uma experiência de linguagem 
que existe no limiar da dimensão psicológica. Água Viva tornou-se um dos romances 
mais experimentais da autora, possibilitando uma radicalização do monólogo interior 
da personagem-narradora. Essas observações, atreladas aos estudos biográficos sobre 
Lispector, demonstram que as vivências e experimentações dela – tanto como mulher, 
quanto como escritora – construíram uma dimensão psicológica caracterizada pela 
abstração das noções temporais e espaciais. Dessa forma, Lispector produziu uma 
narrativa fundada em percepções imateriais, procedimento somente possível graças às 
novas formas de experimentação artísticas e sensíveis da modernidade. 

Palavras-chave: Clarice Lispector; Água Viva; Romance Moderno. 

 

ABSTRACT 

The following research aimed to analyze the approaches between the modern romance 
and the seventh romance by Clarice Lispector, Água Viva. Thus, a qualitative research 
was carried out through the bibliographic review of materials relevant to the subject, 
covering the Theory of Romance and authors such as Anatol Rosenfeld (2009), 
Gilberto Mendonça Telles (1979), Mikhail Bakhtin (2002), Antonio Candido (2000), 
Georg Lukács (2009) and Massaud Moisés (1978), in addition to Lispector&#39;s 
critical-biographical study, which included authors such as Benjamin Moser (2016; 
2017), Edgar Cézar Nolasco (2004), Benedito Nunes (1989), Berta Waldman (2002), 
Nádia Battella Gotlib (1995) and others. Therefore, the objective was to elucidate the 
renewal generated in Romanesque modern production, understood that in Água Viva, 
Lispector subverts the traditional precepts of the romance, breaking with the 
chronological-linear thinking and the empirical physical space, transforming into an 
experience of language that exists at the threshold of the psychological dimension. 
Being the last work in her life, Água Viva became one of author&#39;s most 
experimental romance, allowing for a deeply intensity of the character-narrator‘s 
interior monologue. These observations, linked to the biographical studies on Lispector, 
demonstrate that her experiences and experiments – both as a woman and writer – have 
built a psychological scope characterized by the abstraction of temporal and spatial 
notions. In this way, Lispector produced a narrative based on immaterial perceptions, a 



111 
 

procedure only possible thanks to the new forms of artistic and sensitive 
experimentation of modernity. 

Keywords: Clarice Lispector; Água Viva; Modern Romance. 

 

 INTRODUÇÃO  
 

A literatura é um movimento que intercala a produção artística e a formação 

cultural e histórica dos autores. Não há um consenso quando se tenta desvincular a escrita 

da vivência pessoal, pois, como fruto de uma atividade humana, a literatura nasce de seus 

autores e possui uma herança proveniente das experiências e experimentações de quem 

lhe deu vida. 

Água Viva é o sétimo romance de Clarice, publicado em agosto de 1973. A 

construção da obra é feita a partir da produção de uma carta de 96 páginas para um 

grande amor. A narradora é uma mulher e, muito além da ideia de se escrever uma carta, 

ela se insere em um universo completamente subjetivo, metafórico e emocional. Há uma 

espécie desconexão com o mundo exterior – e essa desconexão serve para entendê-lo. 

A narradora-personagem está tentando achar e perceber o momento do agora nele 

mesmo. Ao mesmo tempo, não consegue captar o presente, há uma inquietação no tempo 

e no agora – a quarta dimensão, o instante-já.  

Assim, na criação de um espaço literário nessa quarta dimensão do instante-já, 

Clarice subverte os preceitos tradicionais de tempo cronológico-linear e espaço físico. A 

obra, então, transfigura-se numa experiência de linguagem e numa experiência de 

encontro consigo mesma, visto que o agora não é o tempo, mas o próprio eu, o próprio 

ser. É um jogo de palavras e experiências, um puro fluxo de consciência. 

 Essa nova forma de designar o espaço-tempo no enredo da história, intentando 

aproximar-se de uma realidade menos concreta e mais espiritual, encontra-se com as 

discussões sobre a caracterização do romance produzido na Modernidade. O fluxo de 

consciência não seria, então, apenas uma forma de estilo, mas o reflexo de uma 

configuração de mundo e sociedade própria da época.  

A pesquisa foi realizada a partir da revisão da bibliografia selecionada e pertinente 

ao assunto, propondo-se a analisar, por vias crítico-teóricas, as mudanças e readaptações 

geradas no romance a partir de uma nova constituição de realidade estabelecida pela Era 

Moderna. Logo, este estudo abrangerá dois temas, que se complementam: a teoria do 

romance moderno e a análise da obra Água Viva, de Clarice Lispector. Assim, o trabalho 
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será desenvolvido de maneira qualitativa, por meio da reflexão gerada a partir da 

fundamentação teórica sobre o romance e a modernidade, assim como as relações entre as 

mudanças sociais e o fazer romanesco. Embasaram, esta pesquisa, também, os estudos 

biográfico a respeito de Lispector, pois, entende-se que, na literatura, como produção 

humana, fazem parte do conjunto as experiências empíricas e cosmovisão da autora, que 

adicionam à escrita uma singularidade que agrega experiência empírica, espiritualidade e 

metafísica na elaboração da realidade, o instante-já lispectoriano.  

Portanto, a presente pesquisa se propôs a analisar as relações entre o romance 

moderno e a obra Água Viva. Compreendendo como relevante a análise da formação da 

dimensão psicológica em Água Viva e sua relação com as formas narrativas 

desenvolvidas durante a Modernidade, pretendeu-se perceber a relação entre contexto 

histórico-social, formação da cosmovisão de um povo e a interferência desses aspectos na 

composição de Água Viva, objetivando vislumbrar as nuances da representação de tempo 

e espaço nessa nova concepção de realidade no período selecionado. 

 

CLARICE LISPECTOR E A PERSONIFICAÇÃO MÍTICA 

 

Clarice Lispector nasceu como Chaya Pinkhasovna Lispector, em uma região 

onde hoje entendemos como Ucrânia. Ela era filha de judeus e sua família, para fugir da 

Guerra Civil Russa no início do século XX, que tinha como uma de suas características 

um antissemitismo cruel, veio para o Brasil. Clarice, aos dois meses de idade, em 1921, 

chegou ao seu futuro país. Então, os Lispector se viram obrigados pela vida a se mudar 

para Maceió, depois para Recife, à procura de um lar seguro e de uma vida em que não se 

precisasse fugir. 

 

Para a maioria dos brasileiros, os judeus não eram diferentes de outros 

imigrantes – portugueses, libaneses, italianos, espanhóis Como categoria à 

parte, os judeus eram desconhecidos, e o antissemitismo praticamente não 

existia, nem mesmo como conceito. (MOSER, 2017, p. 74). 

 

Como elucidam os biógrafos da autora, sua formação identitária tem origem 

também no judaísmo, uma vez que sua criação foi pautada em valores e experiências do 

mundo judeu. Mesmo longe de seu local de origem e de sua herança tradicional judaica, 

ela e sua família nunca romperam com a tradição judaica, inclusive, Clarice estudou no 

Colégio Hebreu-Ídiche-Brasileiro, em Recife, ingressando no ano de 1930. Segundo um 
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de seus biógrafos, Moser, ―Clarice teve a sorte de ser a caçula''. Ao contrário de seus pais 

e irmãs, ela não tem nenhuma lembrança das agruras da família na Europa. Enquanto as 

irmãs sofriam suplícios e fome, ela era afagada e mimada‖ (MOSER, 2017, p. 77).   

Destaca-se, nessa busca pelo imaterial na obra de Clarice, sua ligação com a 

mística judaica. Segundo Moser, 

 

Pode um lugar imprimir seus traços em alguém que o abandonou no início da 

infância? Aparentemente, não. No entanto, permanece o fato de que uma 

grande mística nasceu num lugar famoso por seus grandes místicos. Talvez o 

fato mais notável acerca da região de onde veio Clarice Lispector não fosse a 

pobreza nem a opressão, mas sua elétrica relação com o divino. Isolados e 

pobres, os judeus de Podólia eram frequentemente arrebatados por ondas 

milenaristas. (MOSER, 2017, p. 28). 

 

Os relatos biográficos de Lispector possuem como um dos pontos-chave de sua 

personalidade um aparente mistério. Conforme afirma Moser (2017, p. 17), ―a lenda era 

mais forte do que ela‖, pois, por muito tempo, não se soube muito de sua vida, suas 

origens e até mesmo de sua língua materna. Um de seus entrevistadores, frustrado em não 

conseguir adentrar o universo de Clarice, resumiu suas respostas em: ―Não sei, não 

conheço, não ouvi dizer, não entendo do assunto, não é do meu domínio, é difícil 

explicar, não sei, não me considero, não ouvi, desconheço, não há, não creio‖ (MOSER, 

2017, p. 15).  

Outra entrevistadora, desta vez que viera da Argentina para conhecer Lispector 

um ano antes de sua morte, a questionou sobre sua fama de se esquivar das perguntas das 

reportagens: ―Dizem que a senhora é evasiva, difícil, que não gosta de conversar. Não é o 

que me parece‖. Prontamente, Clarice responde que ―obviamente eles estão certos‖ 

(GILIO p. 52, 1976, apud MOSER, 2017, p. 15). 

 Seu próprio nome de nascença, Chaya, só foi reconhecido após sua morte. 

―Clarice Lispector‖, em um certo momento, foi considerado pseudônimo. Não se 

conhecia sua nacionalidade, sua língua materna, seu posicionamento político e Clarice 

nunca falou sobre sua religião. A obscuridade que permeia os fatos de sua vida se 

contradiz a partir do momento que é deixado claro que Clarice foi uma escritora 

contemporânea, que viveu em uma época em que a mídia já estava consolidada. Não se 

trata de uma escritora cuja época em que viveu carece de documentação e informação. 

Porém, como a própria Clarice afirma, nem ela mesmo entende seu mistério: 
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Seu tipo de confissão dizia respeito às verdades interiores que ela desvelou 

com esmero ao longo de uma vida de incessante meditação. É por esse motivo 

que Clarice Lispector sempre foi comparada mais com místicos e santos e 

menos com outros escritores. (MOSER, 2017, p. 17). 

 

 Logo, por meio do acervo biográfico construído por pesquisadores de Clarice 

Lispector, percebe-se uma recorrente menção a aspectos místicos. Ainda conforme Moser 

(2017, p. 18), ―a alma exposta em sua obra é a alma de uma mulher só, mas dentro dela 

encontramos toda a gama da experiência humana‖. Dessa forma, encontra-se, na 

literatura de Clarice, a perspectiva do humano, mas um humano interior, envolto em uma 

experiência particular do it. As percepções das personagens vêm, antes de tudo, de seu 

interior – do estado meditativo, da epifania – para que, então, o mundo exterior possa ser 

visto. 

 

Clarice emergiu como escritora na mesma época que emergiu como lenda, 

como uma figura misteriosa fascinante, que se assemelhava ―aos santos judeus 

de sua terra natal‖ (MOSER, 2017, p. 29). E essa energia esotérica que 

acompanhava sua imagem se transportou para sua obra, que se caracteriza, 

entre outras coisas, pelo intimismo. Nessa perspectiva, Buber destaca que ―Os 

impulsos que forçam um escritor judeu místico a se voltar para o próprio 

interior vêm de fora: a perseguição, o exílio e a segregação que afligiram tantas 

gerações de judeus‖ (MOSER, 2017, p. 140), evidenciando a proximidade da 

escrita de Clarice com sua condição de vida, qual seja, judia e exilada. 

(GONÇALVES; SANTOS, 2021). 

 

Segundo relatos, Clarice Lispector exalava uma energia mística, que cativava e 

fascinava quem a conhecia. Moser (2017, p. 14), em sua biografia sobre Clarice, afirma 

que ela ―era uma das figuras míticas do Brasil, a Esfinge do Rio de Janeiro, uma mulher 

que fascinava os brasileiros praticamente desde a adolescência‖. Ainda segundo o autor, a 

personalidade de Clarice fazia transparecer sua ―aura de mistério‖ (MOSER, 2017, p. 14). 

 Quando se fala da obra clariciana, vida e ficção se misturam por meio da 

literatura. Seus escritos nascem de um universo lendário e emocional, que habita a 

própria autora. Conforme afirma Gotlib (1995, p. 15), 

 

E tanto praticava o parecer como se fosse que, nesse jogo, nós, leitores de sua 

vida e de sua obra, por vezes nos sentimos ludibriados, de modo até 

magicamente perverso, e enredados numa das grandes questões que essa 

narrativa de vida traduz: os limites entre o histórico e o ficcional. De quem é a 

voz? Quais as pessoas e quais as personagens? O que é história e o que é 

ficção? Enfim, o que é real e o que é imaginário, nesta história de Clarice?   
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 Antonio Callado – jornalista, romancista, biógrafo e dramaturgo brasileiro – 

chegou a caracterizar Clarice como uma pessoa distante, tão distante que provocava uma 

certa mitificação.  

 

Mesmo quando estava contente ela própria, numa reunião qualquer, havia 

sempre, nela, um afastamento. Acho que a conversa que mantinha consigo 

mesma era intensa demais. [...] Sempre achei, e disse mesmo a Clarice, que ela 

era a pessoa mais naturalmente enigmática que eu tinha conhecido. 

(CALLADO apud GOTLIB, 1995, p. 52). 

 

 Já para o psiquiatra, amigo e escritor Héllio Pellegrino, Clarice possuía uma 

―personalidade lisérgica‖ (PELLEGRINO apud GOTLIB, 1995, p. 53). O mundo, em 

Lispector, estava além do real, vinha de outra dimensão. 

 

Para ela se abriam as portas da percepção, de modo a transformar-se o mundo 

num espetáculo de vertiginosa complexidade, profundidade e vigor. Clarice via 

demais, e o sofrimento lhe brotava da crispação de suas retinas expostas às 

agulhas de luz que saltam do coração selvagem da vida. [...] Vidente e 

visionária, Clarice era fustigada – crucificada – pelo excesso de estímulos, 

conscientes e inconscientes, que tinha que domar. (PELLEGRINO apud 

GOTLIB, 1995, p. 53). 

 

 Desde a infância, Clarice provocava um encantamento típico de personalidades 

que iriam marcar o mundo com suas existências. Sua irmã, Tania Lispector, recordava 

que ―Clarice era espantosamente bonita mesmo quando bebê, e que a família e os 

vizinhos eram doidos por ela. Travessa e energética‖ (MOSER, 2017, p. 77). 

 Em fevereiro de 1977, na TV Cultura, Clarice concedeu uma entrevista que, mais 

tarde, foi considerada a ―melhor entrevista do ano‖ pela Associação de Críticos de Arte. 

Segundo Júlio Lerner, em um depoimento à revista Shalom, em 1922, Clarice havia 

aceitado gravar com a emissora exclusivamente porque precisava do cachê (GOTLIB, 

1977). Entretanto, Clarice já possuía uma reserva financeira confortável na época, que lhe 

permitia, inclusive, viajar ao exterior. Além das informações contraditórias sobre a 

situação econômica de Clarice, essa entrevista causaria, aos envolvidos, uma certa 

atmosfera de premonição da morte. O entrevistador, em uma matéria ao Estado de S. 

Paulo, afirmou: ―Eu não sou nenhum místico [...] mas basta assistir à gravação para 

perceber em Clarice um cansaço profundo, o próprio cansaço de viver‖ (GOTLIB, 1977, 

p. 452). 

 Sobre essa última entrevista, outro dado importante está no fato de Clarice 

solicitar a Júlio Lerner que somente liberasse a transmissão após sua morte. ―Logo após o 
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término da gravação, Clarice Lispector chamou Júlio Lerner de lado e o fez prometer que 

a entrevista só iria ao ar depois de sua morte. A promessa será cumprida hoje, às 20 e 30 

horas‖ (GOTLIB, 1977, p. 453), informou a notícia, em 18 de dezembro de 1977, pouco 

mais de uma semana após a morte da escritora. 

 Com respostas não tão claras às perguntas do entrevistador, Clarice deixou, em 

seu último registro à imprensa, um pouco do mundo visto por seus olhos. Sobre sua 

escrita, em certo momento, o entrevistador pergunta qual o objetivo que Clarice deseja 

atingir ao produzir literatura, e ela responde: ―Apenas escrever‖, sem mais explicações 

(GOTLIB, 1977 p. 454).  

 

Eu não sou uma boa profissional. Eu só escrevo quando eu quero. Eu sou uma 

amadora. E faço questão de continuar a ser amadora. Profissional é aquele que 

tem uma obrigação consigo mesma. [sic] Consigo mesmo, de escrever. Ou 

então, com o outro. Em relação ao outro. Agora, eu faço questão de não ser um 

profissional, pra manter minha liberdade. (GOTLIB, 1977, p. 454). 

  

Ao ser questionada sobre a frequência de sua escrita, Clarice afirma que, em 

certos períodos, produz ―intensamente‖, porém, há hiatos ―em que a vida fica intolerável‖ 

(GOTLIB, 1977, p. 455). Então, a produção literária, para a autora tornava-se uma 

maneira de existência, de atingir ―o mais secreto‖ de si, como Clarice mesmo elucida ao 

falar sobre a comunicação para crianças e para adultos: 

 

Panorama – É mais difícil você se comunicar com o adulto ou com a criança? 

Clarice Lispector - Quando eu comunico com a criança, é fácil, porque eu sou 

muito maternal. Quando me comunico com o adulto, na verdade, tou me 

comunicando com o mais secreto de mim mesma. Aí é difícil, né? 

P. – O adulto é sempre solitário? 

C.L. – O adulto é triste e solitário. 

P. – E a criança?  

C.L. – A criança (pausa) tem a fantasia. Ela é solta. 

P. – A partir de que momento, de acordo com a escritora, o ser humano vai se 

transformando em triste e solitário? 

C.L. – Isso é segredo. (Pausa.) Desculpe, eu não vou responder. (Pausa 

novamente, e, de repente, continua.) A qualquer momento na vida, basta um 

choque um pouco inesperado. E isso acontece. Mas eu não sou solitária, não. 

Tenho muitos amigos. E só tou triste hoje, porque estou cansada. De modo 

geral, sou alegre. (Pausa grande. A câmera se afasta.) 

(GOTLIB, 1977, p. 455, grifo nosso). 

 

Como afirma Moser (2017), mesmo vivendo durante a contemporaneidade, vendo 

sua vida ser vasculhada por diversos jornalistas nos grandes centros urbanos do país 

durante o recém-partido século XX, Clarice permaneceu como enigma. Em suas palavras, 

―sou tão misteriosa que não me entendo‖(LISPECTOR apud MOSER, 2017, p. 16). 
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 Clarice, de personalidade enigmática, não só em suas obras construiu um universo 

sensitivo e místico, mas também existiu por meio dessa realidade – um pouco literária, 

um pouco humana. ―Próxima. Distante. Vaidosa. Terna. Sofrida. Lisérgica. Vidente. 

Visionária. Intuitiva. Adivinha. Estrangeira. Enigmática. Simples. Angustiada. 

Dramática. Judia. Insolúvel‖, para Gotlib (1995, p. 54), essas são as características que 

contemplam os múltiplos perfis de Clarice Lispector. 

 Dessa forma, em uma experiência de êxtase sensorial, Clarice aparece – em seu 

romance Água Viva, um dos mais experimentais de suas obras – como uma propositora 

de uma literatura pautada na descoberta biográfica do eu-embrionário da narradora-

personagem, que se encontra em diálogo consigo mesma no it das coisas. À medida em 

que escrevia Água Viva, Clarice conseguiu desenvolver um mundo incorpóreo, fundado 

na compreensão do eu-lírico, em consonância com a percepção moderna de uma 

realidade fugidia, subjetiva e nua, na mais pura essência do ‗bio‘. 

 

 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O ROMANCE 

 

 Não se pretende, neste tópico, abarcar a complexidade dos estudos romanescos, 

porém, algumas considerações são necessárias para estabelecer a relação entre 

modernidade e escrita em Lispector.  

Em A Teoria do Romance, Lukács (2009, p. 85) afirma que a composição 

romanesca é, em contraposição à epopeia, ―uma fusão paradoxal de componentes 

heterogêneos e descontínuos numa organicidade constantemente revogada‖. Dessa forma, 

entende-se que o elemento unificador do romance reside em uma ―ética da subjetividade 

criadora‖ (2009, p. 85), assim, a própria realidade interna do romance nasce da ―reflexão 

do indivíduo criador‖ (2009, p. 86).  

 

Essa reflexão torna-se novamente, contudo, objeto de reflexão: ela própria é 

meramente um ideal, algo subjetivo, meramente postulativo; também ela se 

defronta com um destino numa realidade que lhe é estranha, destino este que, 

dessa vez puramente reflexivo e restrito ao narrador, tem de ser configurado. 

(LUKÁCS, 2009, p. 86). 

 

 Dessa forma, o romance pode ser entendido como a reestruturação da 

 épica aos tempos modernos, uma vez que nasce em um período que os valores 

socialmente concretos de mundo e de realidade são substituídos por uma percepção 

subjetiva, aproximando-se da dimensão psicológica. Assim, para Lukács, o romance se 
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expressa como uma ―epopeia do mundo abandonado por deus; a psicologia do herói 

romanesco é a demoníaca; a objetividade do romance, a percepção virilmente madura de 

que o sentido jamais é capaz de penetrar inteiramente na realidade‖ (LUKÁCS, 2009, p. 

89). Portanto, ainda segundo o autor, a percepção romanesca de mundo funde-se ao 

―valor próprio da interioridade‖, uma vez que o cerne de seu conteúdo habita ―história da 

alma que sai a campo para conhecer a si mesma, que busca aventuras para por elas ser 

provada e, pondo-se à prova, encontrar a sua própria essência‖ (LUKÁCS, 2009, p. 91). 

 Conforme Massaud Moisés (1978), a palavra ―romance‖, na Idade Média, passou 

a designar o modo de fala dos povos dominados pelos romanos. Após algum tempo, essa 

definição deu lugar à associação de um tipo de linguagem entre os povos, que contrastava 

com a dos eruditos. ―Mais adiante, acabou rotulando as composições literárias de cunho 

popular, folclórico‖ (MOISÉS, 1978, p. 91) e, após sobreviver a tantas épocas, culturas, 

começos e recomeços na história da humanidade, o romance passou a ser entendido 

como, no século XVIII, ―idioma vernáculo‖, a exemplo de sua utilização em Os 

Lusíadas, e como ―histórias de imaginação e fantasia‖. Por fim, o termo romance atingiu 

a definição hoje adotada (MOISÉS, 1978, p. 91).  

 O romance como entendemos na contemporaneidade – que habita a profundidade 

do corpus literário humano – surgiu em meados do século XVIII, com o Romantismo, 

advindo de uma revolução cultural escocesa-prussiana, conforme discorre Massaud 

Moisés (1978). A expressão romanesca surgiu com a burguesia e o liberalismo, como 

uma literatura escrita pelo povo para o próprio povo, em especial a classe que havia 

ascendido, a burguesa. Ainda conforme Massaud Moisés (1978, p. 92), necessita-se 

pontuar que a forma do romance nasceu objetiva, descritivista e narrativa, com o objetivo 

de ―construir-se no espelho dum povo, a imagem fiel duma sociedade‖. Dessa forma, 

entende-se que o romance foi utilizado como mecanismo de expressão das ambições, 

desejos, luxúrias, mágoas, vicissitudes e gostos de um povo que, pós-revolução industrial 

– no século XVIII – viu o início da transformação tecnológica do mundo. 

No século XIX, a Rússia começou a produzir formas artísticas divergentes da 

ideia geral que permeava a Europa. Nomes como Tolstói, Dostoievski e Godol 

revolucionaram a formulação narrativa e conteudística do romance. Segundo Massaud 

Moisés (1978), Dostoievski foi precursor de uma corrente literária romanesca única: o 

romance de dimensões psicológicas. Assim, ―instala-se o caos narrativo, propõe-se uma 

harmonia nova, estranha, composta dum tecido variegado de circunstâncias que a 

memória involuntária surpreende e trança ao sabor do subconsciente ou dos 
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imponderáveis cotidianos‖ (MOISÉS,1978, p. 94). Conforme o referido autor, André 

Gide, escritor francês, descobriu a possibilidade da disponibilidade psicológica, 

aproximando o romance da experiência existencial, visto que esse tipo de escrita 

―consiste no desaparecimento de toda noção de causa-e-efeito no comportamento da 

personagem, que age dum modo aqui e agora, e doutro modo mais adiante e em hora 

diferente, sempre ―disponível‖ psicologicamente para o que der e vier‖ (MOISÉS, 1978, 

p. 94). 

Para Bakhtin (2002), o romance é o único um gênero inacabado, ou seja, por meio 

dele, é possível construir objetos literários alinhados às mudanças sociais, culturais, 

psíquicas e humanas que transcorrem no curso da história da sociedade: ―Trata-se do 

único gênero que ainda está evoluindo no meio dos gêneros já há muito formados e 

parcialmente mortos‖ (BAKHTIN, 2002, p. 398), ou seja, o estudo do romance pode ser 

comparado ao estudo das línguas vivas, enquanto o estudo dos outros gêneros compara-se 

ao das línguas mortas, justamente por essa capacidade de se reinventar e se reconstruir 

que o romance possui. 

 Bakhtin fala também sobre uma espécie de romancização de outros gêneros após 

a oficialização do romance enquanto gênero literário. Segundo ele, os outros gêneros 

tornam-se: 

 

[...] mais livres, mais soltos, sua linguagem se renova por conta do 

plurilinguismo extraliterário e por conta dos estratos ―romanescos‖ da língua 

literária; eles dialogizam-se e, ainda mais, são largamente penetrados pelo riso, 

pela ironia, pelo humor, pelos elementos de autoparodização; finalmente – e 

isto é o mais importante – o romance introduz uma problemática, um 

inacabamento semântico específico e o contato vivo com o inacabado, com a 

sua época que está se fazendo (o presente ainda não acabado), [...] área pela 

primeira vez assimilada pelo romance. (BAKHTIN, 2002, p. 400). 

 

Nesse ambiente de representação de uma realidade não acabada, o presente vivo, 

o romance se fez adaptável, com possibilidade de ser refeito toda vez que a sociedade se 

reorganiza – politicamente, socialmente, economicamente, culturalmente –, pois, o 

romance ―reflete mais profundamente, mais substancialmente, mais sensivelmente e mais 

rapidamente a evolução da própria realidade‖ (BAKHTIN, 2002, p. 400). 

 Em ―Reflexões sobre o Romance Moderno‖, Anatol Rosenfeld (2009) aborda as 

perspectivas modernas da elaboração romanesca no que diz respeito à apresentação de 

uma realidade percebida pelos sentidos, a realidade sensível. 
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Nota-se no romance do nosso século uma modificação análoga à da pintura 

moderna, modificação que parece ser essencial à estrutura do modernismo. À 

eliminação do espaço, ou da ilusão do espaço, parece corresponder no romance 

a da sucessão temporal. A cronologia, a continuidade temporal foram abaladas, 

―os relógios foram destruídos‖. O romance moderno nasceu no momento em 

que Proust, Joyce, Gide, Faulkner começam a desfazer a ordem cronológica, 

fundindo passado, presente e futuro. (ROSENFELD, 2009, p. 80). 

 

 Dessa forma, entende-se que houve um processo de ―psicologização‖ dos 

movimentos artísticos, trazendo à luz da literatura planos provenientes da consciência e 

da realidade percebida a partir da mente. Assim, a arte moderna tende a negar a 

fidelidade ao mundo das aparências – o mundo temporal e espacial –, adentrando a 

percepção de subjetividade, uma vez que o mundo empírico começou a ser entendido 

como relativo, proveniente das vivências particulares de cada indivíduo. Isso se dá 

porque ―o homem não vive ‗no‘ tempo, mas é tempo, tempo não-cronológico‖ 

(ROSENFELD, 2009, p. 82). 

 

A nossa consciência não passa por uma sucessão de momentos neutros, como o 

ponteiro de um relógio, mas cada momento contém todos os momentos 

anteriores. [...] Em cada instante, a nossa consciência é uma totalidade que 

engloba, como a atualidade presente, o passado e, além disso, o futuro, como 

um horizonte de possibilidades e expectativas. (ROSENFELD, 2009, p. 82). 

 

 Há, portanto, uma dissolução da cronologia tradicional do romance realista e, 

consequentemente, do enredo, trazendo uma nova experiência de percepção humana. A 

realidade deixou de ser ―um mundo explicado‖ (ROSENFELD, 2009, p. 86) e passou a 

ser ditada pela aproximação entre indivíduo e mundo, privilegiando a consciência do 

indivíduo, pois ―a vida atual é feita de trevas impenetráveis que não permitem a visão 

circunspecta do romancista tradicional‖ (ROSENFELD, 2009, p. 92). 

Dessa forma, conforme discorre Anatol Rosenfeld (2009), na Modernidade, o 

tempo vivido pelo ser humano engloba experiências anteriores e desejos futuros, não é 

isolado e pontual, mas sim fruto de uma totalidade abrangente, sobreposta e não-

cronológica. Esse período trouxe, então, à literatura, uma nova perspectiva de criação do 

universo e do enredo das obras, refletindo na literatura uma mudança na visão de mundo 

e de realidade que marcou o início da modernidade, uma vez que, para Antonio Candido 

(2000, p. 162), ―a literatura é essencialmente uma reorganização do mundo em termos de 

arte‖. 
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 ÁGUA VIVA E A CAPTURA DO INSTANTE-JÁ 

 

Água Viva, um livro aparentemente curto, recebeu, antes do título definitivo, os 

títulos: Atrás do pensamento: monólogo com a vida e Objeto gritante, respectivamente. 

Clarice havia deixado a primeira versão pronta em 12 de julho de 1971, entregando-o a 

Alexandre Severino, professor de português da Vanderbilt University, em Nashville, 

Estados Unidos, para que traduzisse, com a observação de não mudar uma vírgula sequer 

do lugar. Segundo Severino, ela ainda estava fazendo algumas alterações no livro, 

―enxugando-o‖ para enviar à editora. Um ano depois, o livro ainda não havia sido 

publicado e Severino entrou em contato com Clarice para confirmar se ela necessitaria da 

tradução. Em resposta, Clarice afirma:  

 

Quanto ao livro – eu o interrompi – porque achei que ele Não estava chegando 

aonde eu queria chegar. [...] Não posso publicá-lo como está. Ou não vou 

publicá-lo ou vou trabalhar nele. Talvez dentro de poucos meses eu trabalhe 

em Objeto gritante. (MOSER, 2017, p. 385). 

 

Quando enfim recebeu a última versão, já denominada Objeto gritante, Severino 

percebeu que Clarice havia suprimido, essencialmente, as referências biográficas 

explícitas da obra. Entretanto, Objeto gritante possuía ainda mais páginas, 185, em 

comparação às 151 páginas de Atrás do pensamento. Segundo Moser (2017, p. 385), 

naquele momento, ―o manuscrito parece capturar uma voz cotidiana nada lapidada por 

recursos literários ou ficcionais‖. 

 

Tanto Água Viva como a primeira versão Objeto gritante representam, apesar 

de algumas diferenças no processo de execução, tentativas de chegar até um 

ponto inefável, um it, para além do raciocínio e para além mesmo da 

imaginação. [...] a palavra é o principal ponto de contato entre o cognoscível e 

o inefável it. (SEVERINO, 1989, p. 115). 

 

Com ajuda de Olga Borelli, Água Viva estava, finalmente, finalizado e editado, 

pronto para publicação. Borelli afirmou que, em relação a essa obra em específico, 

Lispector possuía muita insegurança: ―com outros livros Clarice não mostrou a mesma 

insegurança. Com Água Viva sim. Foi a única vez que vi Clarice hesitar antes de entregar 

um livro a um editor. Ela mesmo disse isso‖ (MOSER, 2017, p. 389). E, em agosto de 

1973, depois de muito escrito e reescrito, o livro tomou corpo como Água Viva e foi 

publicado. 
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O que as palavras do título sugerem em primeiro lugar, mais do que nascente 

ou uma fonte, é uma medusa marinha. Não era este último o sentido que 

Clarice pretendia – ―Eu prefiro Água viva, coisa que borbulha. Na fonte‖ –, 

mas, para uma obra sem enredo ou história, a sugestão de algo invertebrado e 

flutuante é especialmente adequada. (MOSER, 2017, p. 389). 

 

Clarice Lispector apresenta, em Água Viva, uma realidade narrativa fluida, cuja 

marcação espaço-temporal flutua entre as especificidades de um universo metafísico e 

psicológico. Segundo anotações da própria Clarice no manuscrito original, arquivado na 

Biblioteca Nacional, ―‘trata-se de um antilivro‘, escrito ‗com o menor policiamento 

possível‘, ainda que pudesse transparecer a ‗aparência de fragmentário‖ 

(FRANCESCHINI, 2015, p. 50). As confluências do intimismo que perpassam as páginas 

de Água Viva dão um tom ímpar ao conjunto narrativo. Nesse livro, a história é a escrita 

de uma carta para alguém e o tema mora na mente do eu-lírico, que passeia entre fatos 

triviais do cotidiano e intensas reflexões sobre o mundo e a humanidade: 

 

A linguagem e a experiência, a produção e o que foi vivido, estão 

intrinsecamente entrelaçadas na escrita clariciana. O trabalho com a linguagem 

atinge um processo de eliminação do que é dito, em prol de uma busca pela 

verdade última, pelo it e pelo instante-já, noções inacessíveis à luz da 

linguagem, da materialidade e da concretude. (GONÇALVES; SANTOS, 

2021). 

 

Conforme Rosenfeld (2009), em um ensaio sobre as construções narrativas no 

Modernismo e suas especificidades, o espaço e o tempo são, na verdade, formas relativas 

que se constituem através da subjetividade da consciência humana. Assim, o romance 

moderno traz um tipo de realidade que vai além da aparência exterior, do que parece estar 

acontecendo no tempo e espaço estabelecido, e ingressa em uma realidade interior. Logo, 

os aspectos que moldam os contornos do que é real desaparecem, perdem força e, assim, 

a narrativa entra em um espaço menos empírico e mais psíquico, que nasce do seio da 

consciência humana. Em consonância a essas observações, Franceschini afirma que: 

 

Na ânsia de abstrair a substância ínfima do instante – ou do relance –, a 

escritora percebe que não basta se render ao que se esvai: é preciso comungar 

do objeto, criando uma ampla teia sensível com os sobressaltos que brotam no 

momento captado. ―E está-se no instante-já: come-se a fruta na sua vigência‖. 

(FRANCESCHINI, 2015, p. 53). 

 

Assim, sobre o fluxo de consciência, o autor afirma que ―a consciência como que 

põe em dúvida o seu direito de impor às coisas – e à própria vida psíquica – uma ordem 

que já não parece corresponder à realidade verdadeira‖ (ROSENFELD, 2009, p. 81). 
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Nesse sentido, ainda, Rosenfeld (2009, p. 82) declara que ―a nossa consciência não passa 

por uma sucessão de momentos neutros, como o ponteiro de um relógio, mas cada 

momento contém todos os momentos anteriores‖, evidenciando o caráter sobrepositivo 

do tempo psicológico – o da realidade verdadeira, para Clarice.  

Em conjunção à realidade psíquica humana e ao fluxo de consciência utilizado em 

Clarice Lispector, pode-se citar também o caráter totalizador do romance, como cita 

Bakhtin (2002, p. 391), ―só o romance é mais jovem do que a escritura e os livros, e só 

ele está organicamente adaptado às novas formas de percepção silenciosa‖. Ou seja, a 

própria essência do romance enquanto adaptável às diferentes estruturas de sociedade 

permitiu que a modernidade projetasse nele uma nova percepção de mundo e de realidade 

– que interferiu na construção narrativa dos escritores dessa época. Isso se traduz pelo 

fato do romance constituir-se como único gênero que ainda tem a capacidade de 

transfigurar-se, como afirma Bakhtin (2002), permitindo uma mudança brusca na 

representação da consciência humana das personagens. 

Atrela-se a essa conjuntura do romance moderno e dos escritos de Clarice, as 

referências biográficas que compõem a obra. Segundo relatos, a autora exalava uma 

energia mística, que cativava e fascinava quem a conhecia. Moser (2017), em sua 

biografia sobre Clarice, afirma que ela era uma representação mítica e sua personalidade 

fazia transparecer mistério. Logo, percebe-se que as menções à autora perpassam um 

universo metafísico e abstrato, referindo-se sempre a características advindas da 

consciência, não do corpo. 

 

O que sou neste instante? Sou uma máquina de escrever fazendo ecoar as teclas 

secas na úmida e escura madrugada. Há muito já não sou gente. Quiseram que 

eu fosse um objeto. Sou um objeto. Objeto sujo de sangue. Sou um objeto que 

cria outros objetos e a máquina cria a nós todos. Ela exige. O mecanicismo 

exige e exige a minha vida. Mas eu não obedeço totalmente: se tenho que ser 

um objeto, que seja um objeto que grita. Há uma coisa dentro de mim que dói. 

Ah como dói e como grita pedindo socorro. Mas faltam lágrimas na máquina 

que sou. Sou um objeto sem destino. Sou um objeto nas mãos de quem? tal é o 

meu destino humano. O que me salva é frito. Eu protesto em nome do que está 

dentro do objeto atrás do atrás do pensamento-sentimento. Sou um objeto 

urgente. (LISPECTOR, 1998, p. 86). 

 

Portanto, a literatura clariciana advém também de sua vida, suas experiências e a 

forma como ela, em sua época e condição, enxergava o mundo. Contribuindo para um 

fazer romanesco muito específico e sem igual, em Água Viva, Clarice experienciou, 

então, a literalização da consciência e da vida representada através dos pensamentos da 

narradora-personagem. Segundo Moser, ―escrever, em especial sobre si mesma, sempre 
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tinha sido um meio de aprender acerca do mundo além do eu, muito mais do que um fim 

meramente descritivo, ou mesmo memorialístico‖ (MOSER, 2017, p. 384). 

Ainda segundo Moser, na biografia que publicou sobre Clarice, Água Viva foi um 

de seus livros mais íntimos, em que ela ―descobriria um meio de escrever sobre si mesma 

de um jeito que transformava sua experiência individual numa poesia universal‖ (2017, p. 

384). Esse livro, fruto do amadurecimento de toda a vida pessoal e literária de Clarice, 

transporta a leitura para um nível letárgico e emocional da arte, como se quando você 

olhasse para as páginas, um espelho lhe mostrasse sua própria alma. 

Essa obra, que se aproxima de uma noção invertebrada de existência, ―pertence 

antes ao território do pensamento ou dos sonhos, no qual ideias e imagens se conectam 

segundo uma lógica que pode não ser imediatamente evidente, mas que não obstante é 

real‖ (MOSER, 2017, p. 391). Assim, os sentidos figurativos assumem uma posição no 

topo da hierarquia da representação, imprimindo, no abstrato, uma nova característica: a 

do real. 

 

Clarice Lispector consome os lances da faculdade do sentir, permitindo-se à 

espontaneidade dos gestos, toques, cores e cheiros no acontecimento imediato 

da narrativa. A autora insiste, ora se entrega ao ―êxtase‖ do ―intenso cheiro 

sagrado‖ da flor no rompante da ficção [...], ora se põe a escrever febrilmente, 

ansiosa por captar o tempo. [...] Lispector busca fazer da palavra seu próprio 

alimento – não é simplesmente a questão de se ―representar‖ a realidade, mas a 

―coisa em si‖. [...] Eis a peleja da ficcionista: materializar em texto a essência 

fugidia do que a cerca no tempo da criação. (FRANCESCHINI, 2015, p. 54). 

 

 Na referida obra, tempo é um dos temas principais. Tudo gira em torno da 

descoberta e experimentação do presente – o instante-já, o agora –, onde a coisa, como 

elemento, qualquer que seja, é. O tempo cronológico também participa do livro, há 

indicações de manhã, noite, sábado e domingo. Mas, o tempo, apesar de existir, não 

marca nada.  O tempo do livro é o tempo da escrita, o tempo do discurso.  

Anatol Rosenfeld, ao discorrer sobre a questão de tempo e espaço nessa nova 

configuração de romance, aproxima-se da caracterização da escrita de Clarice, 

especialmente em Água Viva.  

 

Com isso, espaço e tempo, formas relativas da nossa consciência, mas sempre 

manipuladas como se fossem absolutas, são por assim dizer denunciadas como 

relativas e subjetivas. A consciência como que põe em dúvida o seu direito de 

impor às coisas – e à própria vida psíquica – uma ordem que já não parece 

corresponder à realidade verdadeira. (ROSENFELD, 2009, p. 81). 
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Como seres humanos, somos constantemente construídos pelos momentos e por 

nossa própria consciência, construímos a realidade, o tempo, os significados, e é sobre 

isso o cerne da referida obra de Clarice. A narradora mostra esse movimento de produção 

das coisas, a realidade é criada por ela, pela consciência dela. Ao mesmo tempo, ela diz, 

na obra, que não se reconhece e se identifica com o gênero humano – assim como 

Clarice, que se sente estrangeira em qualquer lugar do mundo, como podemos ver em: 

―Nesse âmago tenho a estranha impressão de que não pertenço ao gênero humano‖ 

(LISPECTOR, 1998, p. 29). 

 A perspectiva epifânica também conflui para o entendimento do caráter 

modernista em Água Viva. Segundo Sant‘Anna e Colasanti (2013, p. 83), a literatura de 

Clarice ―não é realista, mas simbólica, na medida em que o texto é o instaurador de seus 

próprios referentes e não se interessa em refletir o mundo exterior de um trabalho 

mimético‖. Percebe-se, então, que a intenção nos escritos da autora é expressar o que 

vem do mundo interior, pois sua obra faz-se repleta de ―modelos inconscientes de 

composição‖ (SANT‘ANNA; COLASANTI, 2013, p. 87). 

 

Para interpretar e formular-me preciso de novos sinais e articulações novas em 

formas que se localizem aquém e além de minha história humana. Transfiguro 

a realidade e então outra realidade, sonhadora e sonâmbula, me cria. E eu 

inteira rolo e à medida que rolo no chão vou me acrescentando em folhas, eu, 

obra anônima de uma realidade anônima só justificável enquanto dura a minha 

vida. E depois? Depois tudo o que vivi será de um pobre supérfluo. E é sutil 

como a realidade mais intangível. Por enquanto o tempo é quanto dura um 

pensamento. É de uma pureza tal esse contato com o invisível núcleo da 

realidade. (LISPECTOR, 1998, p. 22, grifo nosso). 

 

 Fitz (1989), por sua vez, afirma que há, em Água Viva, uma presença narrativa 

auto reflexiva, além de uma personagem. O texto detém uma organização ―por meio de 

imagens e de momentos de percepção psíquica‖ (FITZ, 1989, p. 33), como se percebe no 

seguinte trecho da obra analisada: 

 

Quero captar o meu é. Meu tema é o instante? Meu tema de vida. Procuro estar 

a par dele, divido-me milhares de vezes em tantas vezes quanto os instantes 

que decorrem, fragmentária que sou e precários os momentos -- só no tempo há 

espaço para mim. É que agora sinto necessidade de palavras -- e é novo para 

mim o que escrevo porque minha verdadeira palavra foi até agora intocada. A 

palavra é minha quarta dimensão. (LISPECTOR, 1998, p. 10). 

 

 Portanto, pontua-se que a existência histórica de Clarice, no decorrer da 

modernidade, trouxe características específicas à sua obra, essencialmente no que diz 

respeito à dimensão abstrata e subjetiva que permeia as noções temporais e espaciais. 
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Dessa forma, Clarice construiu um alicerce imaterial para fundamentar sua escrita, 

possibilitando que seus livros forneçam um rico estudo das experimentações e estéticas 

advindas do romance moderno. E, nesse universo multidimensional de Água Viva, lê-se: 

―Estou transfigurando a realidade – o que é que está me escapando? por que não estendo 

a mãe e pego? É porque apenas sonhei com o mundo mas jamais o vi‖ (LISPECTOR, 

1998, p. 65). 

 Conforme Berta Waldman (2002), a literatura clariciana utiliza-se do paradigma 

do silêncio, região habitada pelos significados construídos pelo não-dito. Assim, ―o 

silêncio é identificado com o desconhecido [...] fazendo-se uma clara alusão tanto ao 

inconsciente, quanto a Deus, ambos amplamente mencionados na obra da autora‖ 

(WALDMAN, 2002, p. 5). Há, em Clarice, um sentido oculto para todas as coisas, que só 

pode ser acessado na profundidade do silêncio, em uma busca pelo íntimo, encontrado 

nas margens da escrita. 

 

Ouve-me, ouve meu silêncio. O que falo nunca é o que falo e sim outra coisa. 

Quando digo ―água abundantes‖ estou falando da força do corpo nas águas do 

mundo. Capta essa outra coisa de que na verdade falo porque eu mesma não 

posso. Lê a energia que está no meu silêncio. Ah tenho medo do Deus e do 

silêncio. Sou-me. (LISPECTOR, 1998, p. 30, grifo nosso). 

 

Dessa forma, em Água Viva, a imaterialidade do enredo e a dimensão tempo-

espacial ditada pela mente do eu-lírico constroem uma atmosfera que se aproxima do it: 

―Muita coisa não posso te contar. Não vou ser autobiográfica. Quero ser ‗bio‘‖ 

(LISPECTOR, 1998, p. 35). Assim, através da aproximação com a interioridade de 

acontecimentos provenientes da mente da narradora-personagem, forma-se a realidade 

por meio de um estado meditativo de epifania constante, induzindo o eu-lírico a escrever 

e adentrar cada vez mais o universo subjetivo do pensamento.  

 

Estou transfigurando a realidade – o que é que está me escapando? por que 

não estendo a mão e pego? É porque apenas sonhei com o mundo mas jamais o 

vi. Isto que estou te escrevendo é um contralto. É negro-espiritual. Tem coro e 

velas acesas. Estou tendo agora uma vertigem. Tenho um pouco de medo. A 

que me levará minha liberdade? O que é isto que estou escrevendo? Isso me 

deixa solitária. Mas vou e rezo e minha liberdade é regida pela Ordem – já 

estou sem medo. O que me guia apenas é um senso de descoberta. Atrás do 

atrás do pensamento. Ir me seguindo é na verdade o que faço quando te 

escrevo e agora mesmo: sigo-me sem saber ao que me levará. (LISPECTOR, 

1998, p. 65, grifos nossos). 
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A dimensão simbólica que, em Água Viva, existe através do silêncio pode ser 

associada à própria maneira da autora, Clarice, de enxergar o mundo, transportando para 

a literatura a possibilidade de busca de um novo sentido no universo subscrito da palavra. 

Para Gilberto Mendonça Telles,― o silêncio constitui um espaço de possibilidades, cujas 

margens, por um lado, recobrem a profundidade da obra literária e, por outro, o terreno 

inclinado da atividade crítica‖ (TELLES, 1979, p. 8). Portanto, no ambiente da sugestão 

há, em Lispector, o material significativo que deságua nos aspectos essencialmente 

biográficos de sua literatura. Segundo Olga Borelli, amiga e uma das pessoas que mais 

ajudou Clarice na formulação de Água Viva, afirma que essa obra:  

 

[...] foi a fragmentação do pensamento dela que se concretizou [...] Há vários 

momentos em Água Viva em que eu sinto isso: dias de luz, dias sombrios, dias 

de descobertas, dias de grande felicidade, de clímax... Ela adorava viver em 

clímax, no clímax das coisas. (MOSER, 2017, p. 391). 

 

Conforme Edgar Cézar Nolasco, a escrita de Clarice dialoga com suas 

experiências vividas, mesmo que não se demonstre explicitamente biográfica. Há, 

recorrentemente, uma espécie de êxtase que acompanha a vida, uma revelação do novo, 

que muda a perspectiva das personagens. Assim, o ―vivido passa a ser ficção‖ 

(NOLASCO, 2004, p. 79), em uma sincronia com as vicissitudes da própria autora, em 

sua vida tão cheia de significados e encantamentos. Ainda segundo Nolasco, 

 

o auto-retrato que vai criar para o outro, para a sociedade, enquanto pessoa 

civil, acaba sendo parte da sua própria imagem ficcional, da ―persona‖ literária 

construída no interior de sua escrita. É como se seu relato pessoal tivesse sido 

descolado de sua ficção para melhor representar e apresentar essa última para o 

leitor. (NOLASCO, 2004, p. 79). 

 

O tempo e o espaço, em Água Viva, se desmembram nas incompletudes da mente. 

O cotidiano, por sua vez, transfigura-se em uma experiência pessoal e individualizada, 

vivido na tessitura de um contorno multidimensional de realidade. Dessa forma, as 

personagens claricianas vivem um movimento de constante busca, ora experimentando o 

mundo, ora experimentando suas próprias verdades interiores. 

 

Estou respirando. Para cima e para baixo. Para cima e para baixo. Como 

é que a ostra nua respira? Se respira não vejo. O que não vejo não 

existe? O que mais me emociona é que o que eu não vejo, contudo 

existe. Porque então tenho aos meus pés todo um mundo desconhecido 

que existe pleno e cheio de rica saliva. A verdade está em alguma parte: 
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mas inútil pensar. Não a descobrirei e no entanto vivo dela. 

(LISPECTOR, 1998, p. 31). 

 

  Logo, conforme discorrido, Água Viva, antes de se tornar livro, tornou-se uma 

nova possibilidade de trazer à luz da arte um ambiente sensorial – e emocional – único, 

no sentido mais essencial da palavra. Segundo Moser, ―A forma pulsante, fragmentária, 

transmite a experiência real de estar vivo, movendo-se pelo tempo, melhor do que 

qualquer perspectiva construída artificialmente seria capaz‖ (MOSER, 2017, p. 392). À 

medida que o tempo corre na narrativa, mas sem de fato assumir um lugar como 

dimensão temporal, os contornos da experiência moderna de vida, que entende a 

realidade nas particularidades da mente individualizada, assumem o papel principal, 

deixando de lado o enredo descritivista tradicionalmente visto em grande parte dos 

romances. Em Água Viva, ―o tempo pertence à força oculta que Clarice confere ao 

pronome neutro inglês ―it‖, o impronunciável e incognoscível nome: ‗o Deus‘‖ 

(MOSER, 2017, p. 392). 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente estudo teve como objetivo analisar as aproximações do romance Água 

Viva, de Clarice Lispector, com as especificidades do romance moderno, sob a ótica da 

Teoria do Romance e de estudos crítico-biográficos sobre Lispector. Assim, pretendeu-se 

mensurar a dimensão estética do Modernismo presente na obra no que se refere ao 

estabelecimento do tempo e espaço narrativo do enredo.  

Buscou-se também examinar os conceitos de romance e suas potencialidades, de 

modo a entender as especificidades da obra de Clarice Lispector e avaliar os novos 

procedimentos na criação e organização do universo literário – e do tempo e espaço – em 

Água Viva, numa tentativa de mensurar a relevância do estudo histórico do romance e da 

obra citada para entender os desdobramentos da modernidade na elaboração romanesca 

brasileira do século XX. 

A obra analisada, a última que Clarice escreveu em vida, trata-se de um romance 

escrito após toda sua trajetória na literatura, configurando-se como um dos romances 

mais experimentais da autora, fruto de seu amadurecimento enquanto artista. Dessa 

forma, entende-se Água Viva como uma radicalização extrema do monólogo interior.  
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Em Água Viva, os processos narrativos encontram, no insólito, uma aproximação 

da narradora-personagem com um sobrenatural, que está além da existência cotidiana, 

mas também presente nela. Ao provocar uma distensão temporal e um abandono da 

elaboração espacial no romance, Clarice imprimiu, em sua obra, uma narrativa que nasce 

das raízes do fluxo psíquico e produz a sua caracterização da realidade de forma única e 

imateral. 
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Querer ser livre é também   

 querer livres os outros.  

 Simone de Beauvoir  

RESUMO  
 
O presente trabalho tem como objetivo analisar o discurso em torno do perfil feminino representado em 
quatro músicas de do repertório brasileiro e discutir como as composições estão  sendo usadas como veículo 
para o empoderamento da mulher na contemporaneidade. As canções  usadas como corpora são: ―Ai que 
saudade da Amélia ―(1942) de Mário Lago e Ataulfo Alves,  ―Paciência‖ (1944), de Lupicínio Rodrigues; 
―Desconstruindo Amélia (2009), de Pitty; e ―100%  feminista‖ (2016), de Mc Carol. Como procedimento 
metodológico, foram utilizadas a pesquisa  bibliográfica e análise de corpus e, considerando o objeto de 
estudo, o trabalho fundamenta-se nos  autores de Análise do Discurso como referencial teórico, pela 
perspectiva de Fiorin (1998; 2018)  Fiorin e Barros (1999), Orlandi ( 2009), Gregolin (1995), Bakhtin 
(1992) e Benveniste (1976).   

Palavras-chave: Música; dialogismo; empoderamento.  

RESUMEN  
 
Este artículo tiene como objetivo analizar el discurso en torno del perfil femenino representado en  cuatro 
canciones del repertorio brasileño y discutir de qué manera las composiciones están siendo  utilizadas como 
vehículo para el empoderamiento de las mujeres en la época contemporánea. Las  canciones utilizadas como 
corpus son: ―Ai que saudade da Amélia‖ (1942) de Mário Lago y  Ataulfo Alves; ―Paciência‖ (1944) de 
Lupicínio Rodrigues; ―Deconstrucione de Amélia‖ (2009), de  Pitty; y ―100% feminista‖ (2016), de Mc 
Carol. La metodología utilizada fue la investigación  bibliografica y la analisys de corpus como referencia 
teórica los autores del Análisis del discurso  Fiorin (1998; 2018) Fiorin e Barros (1999), Orlandi ( 2009), 
Gregolin (1995), Bakhtin (1992) e  Benveniste (1976).  

Palabras-clave: Canciones; dialogismo; empoderamiento.  

INTRODUÇÃO  

 

Desde a antiguidade até os dias atuais, o lugar da mulher na sociedade tem sido  

discutido nas mais diversas culturas. Até alguns anos atrás, as mulheres não tinham papel  

ativo na sociedade e por muito tempo não tiveram direitos civis como os homens, e sua  pouca 

participação no meio social estava resumida a atender às demandas domésticas e  masculinas.  

As mulheres, no entanto, lutaram por seus direitos básicos e, aos poucos,  começaram a 



132 
 

se desprender das amarras sociais que lhes eram impostas ocupando lugares  que antes 

pertenciam somente aos homens. Um desses lugares é o cenário musical que  antes, 

majoritariamente composto por homens, gradativamente vem sendo ocupado por  mulheres. 

Um desses lugares que estão sendo ocupados é o cenário musical. A música é  

universal e, por ser uma manifestação cultural presente em muitos lugares, é capaz de  

abranger os mais variados assuntos, enquanto tal, possui algumas funções sociais, como a  

expressão de ideias e emoções bem como a representação do pensamento e também do  

cotidiano da sociedade.  

Através dessas funções, a música visa transmitir sentimentos e mensagens a todos  que 

alcança. Tendo em vista que a música se tornou uma forma de disseminar a  informação e 

auxiliar na aquisição de conhecimento por sua capacidade de atingir uma  coletividade, ela se 

tornou instrumento capaz de subsidiar uma intervenção social. Dessa  forma, se pensarmos na 

música como uma ferramenta de compreensão e transformação do  cenário social, ela se torna 

algo indispensável nos estudos acerca da sociedade.  

Por muito tempo, grande parte da produção musical foi desenvolvida por homens,  

devido a isso, as letras apresentavam um forte cunho machista e discriminatório, no  entanto, 

as mulheres que estão inseridas no âmbito musical hodierno estão produzindo  canções para 

trazer uma mensagem de empoderamento a outras mulheres e desfazer o  perfil subalterno 

cantado pelos homens.  

Para o desenvolvimento da pesquisa, a partir da abordagem adotada foram  

selecionadas como corpora quatro músicas do cancioneiro brasileiro, a saber: Ai que  saudade 

da Amélia (1942) de Mário Lago e Ataulfo Alves, Paciência (1944) de Lupicínio  Rodrigues, 

Desconstruindo Amélia (2009), de Pitty e Martin Mendonça, e 100% feminista  (2016), de Mc 

Carol e Karol Conká.  

As quatro canções foram escolhidas por abordarem discursos a respeito da figura  

feminina e dialogarem umas com as outras. Ai que saudade da Amélia (1942) e Paciência  

(1944) foram escritas por homens, nos anos 40, e suas letras explicitam parte do discurso  

machista que circulava na primeira metade do século XX. Ambas as canções apresentam a  

mulher como um indivíduo sem direito à manifestação de suas vontades. ―Desconstruindo  

Amélia‖ e ―100% feminista‖ são canções compostas por mulheres nos anos de 2009 e 2016  

respectivamente e abordam o discurso sobre a vida de mulheres contemporanêas que estão  se 

empoderando e se livrando da opressão da sociedade patriarcal.  

O objetivo geral da pesquisa foi analisar como as mulheres presentes no cenário  

musical estão se empoderando e usando a música para transmitir essa mensagem. Para  isso, 

foi usada como metodologia a pesquisa bibliográfica e análise dos corpora selecionados, haja 
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vista que o assunto tem sido amplamente discutido e gerado riqueza de  informações.  

Visto que parte do corpora do estudo foi produzida nos anos de 1940, torna-se 

fundamental ressaltar a importância da pesquisa bibliográfica para uma análise com  recortes 

históricos, haja vista que esse tipo de pesquisa se tornou também indispensável  nos estudos 

históricos. O referencial teórico adotado fundamenta-se nos estudos na área da  Análise do 

Discurso, visto que essa linha teórica proporciona um estudo interdisciplinar ao  dialogar com 

várias áreas, como a Sociologia, a Psicanálise, a História, e outras vertentes  da Linguística. 

Serão usadas as obras de Fiorin Constatamos como a música intensifica  essa afirmação  

O trabalho foi organizado a partir de breves discussões sobre o lugar que a mulher  

ocupou no mundo até os dias atuais e o lugar que elas estão buscando ocupar a partir de  agora, 

e como a música tem sido usada como um veículo de empoderamento da mulher.  Foram 

escolhidas quatro músicas que têm em suas letras a realidade da mulher como  tema. Duas 

canções que retratam como era vista a figura feminina dos anos 40 e duas que  retratam os dias 

atuais, a fim de mostrar como a mulher está se empoderando e  transmitindo essa mensagem à 

sociedade.  

 DE AMÉLIA A BANDIDA: O PERCURSO FEMININO EM COMPOSIÇÕES 

MUSICAIS  

A história das sociedades registra, por inúmeras vezes, desde os tempos mais  antigos, fatos 

em que a mulher estava em uma posição inferior à do homem. Na cultura  judaico-cristã isso 

pode ser explicado pela forma como Deus criou a mulher. Após ter  feito e terra, o homem e 

todos os animais, Deus adormece o homem e retira-lhe uma das  costelas e faz a mulher para 

que esta seja sua auxiliadora. Por vezes, ambos foram  proibidos por Deus de comer da árvore 

do conhecimento, a mulher, no entanto, é  enganada pela serpente e depois de comer do fruto 

proibido dá a Adão que aceita sem  contestar. Contudo, recai somente sobre a mulher a 

responsabilidade pelo ato de  desobediência e como punição Deus declara a ela ―[...]. Seu 

desejo será para o seu marido  e ele a dominará‖, conforme consta em Gênesis (3:17).  

A Igreja cristã foi um dos pilares da construção da sociedade ocidental, e  

consequentemente, suas doutrinas ajudaram a definir a nossa identidade social. Usando  dessa 

narrativa bíblica sobre a queda do homem, a Igreja manteve a ideia de sujeição  feminina e a 

sociedade associou a mulher à fraqueza. Desde então, a mulher é vista ora como frágil e sujeita 

a enganos e, por isso, passível de proteção, ora como enganosa e  capaz de desvirtuar o 

―homem‖. Em ambos os casos, era necessário que o Estado se  posicionasse como protetor 

uma vez que a mulher fraca ou seduzida pelas astúcias do  mundo representavam um perigo à 
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família e aos costumes.  

O Estado e a Igreja legitimavam o discurso da preponderância masculina e  concediam 

direitos ao marido em relação à esposa, esta, por sua vez, era vista como um ser  feito por Deus 

para auxiliar o homem e ser submissa a ele, como se verifica no trecho  bíblico: ―Vós mulheres 

sujeitai-vos a vossos maridos [...] Porque o marido é a cabeça da  mulher‖ (EFÉSIOS 5: 22-

23). Esse discurso machista atravessou a sociedade por milênios,  entretanto vem sofrendo 

mudanças. Além da Bíblia, a literatura da Idade Média contribuiu,  por intermédio dos 

romances de cavalaria, para que a imagem de mulher frágil fosse  perpetuada (ALVES e 

PITANGUY, 1991).  

No século XX, papéis sociais relacionados à família continuam bem definidos entre  os 

gêneros. De acordo com o Código Civil de 1916, ao homem caberia todas as  

responsabilidades do exterior do lar, ele deveria ser o provedor da casa, administrador dos  

bens e representante legal da família diante de todas as situações, e a mulher, como  

auxiliadora do marido, teria como responsabilidades o interior do lar, deveria cuidar da  casa, 

do marido e dos filhos. Essa definição de papéis era de extrema importância na  sociedade, 

especialmente para as mulheres, pois a maioria de suas funções no meio social  estavam 

diretamente ligadas ao casamento. Nas canções compostas e veiculadas nos anos  de 1940 é 

possível ver um pouco da realidade feminina na época. ―A mulher, nesse início  do século XX, 

responde e desponta de modo indelével como casada, mãe e responsável  pela harmonia do 

lar‖ segundo Mendonça e Ribeiro (2010 ).  

A escolha de desenvolver o trabalho pelo viés da linguística se deu pela  importância 

que a língua tem na sociedade. Segundo Benveniste (1976, p.27) ―de fato é  dentro da, e pela, 

língua que indivíduo e sociedade se determinam mutuamente‖ (...) ―a  sociedade não é possível 

a não ser pela língua; e, pela língua, também o indivíduo‖. Para  Benveniste, a língua e a 

sociedade são inseparáveis, língua e a fala são as transmissoras  de conhecimento, uma vez que 

todo conhecimento está na língua é através da língua que o  homem é educado para a 

sociedade haja vista que esta é única forma que o homem tem  para adquirir conhecimento e 

cultura, e estabelecer relações com a natureza e os outros  homens. Sendo assim, é a língua que 

transforma o homem em sujeito consciente e capaz de estruturar o pensamento e estabelecer 

relações tornando-se assim participante da  sociedade.  

O tema escolhido se deve à relevância do assunto discutido, visto que as mulheres  

estão cada dia mais ativas e independentes na sociedade, lutando contra a opressão de  gênero 

e ocupando espaços antes inimagináveis. A abordagem pela música se deve a essa  múltipla 

funcionalidade que ela tem enquanto bem cultural, pois ao mesmo tempo que é  

entretenimento é também ferramenta de disseminação do saber.  
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―Desconstruindo Amélia‖ (2009) e ―100% Feminista‖ (2016) são músicas atuais  que 

foram compostas por mulheres e trazem em si discurso do empoderamento. As quatro  canções 

escolhidas estão relacionadas entre si pelo princípio de intertextualidade e  interdiscursividade. 

―Desconstruindo Amélia‖ e ―100% feminista‖ foram compostas como  uma réplica aos 

discursos machistas que circulam na sociedade desde o século XX.   

 

Ai que saudade da Amélia
1

  

Nunca vi fazer tanta exigência  

Nem fazer o que você me faz  

Você não sabe o que é consciência  

Não vê que eu sou um pobre rapaz  

Você só pensa em luxo e riqueza  

Tudo o que você vê, você quer  

Ai meu Deus que saudade da Amélia  

Aquilo sim que era mulher  

Às vezes passava fome ao meu lado  

E achava bonito não ter o que comer  

E quando me via contrariado dizia  

Meu filho o que se há de fazer  

Amélia não tinha a menor vaidade  

Amélia que era a mulher de verdade  

(ALVES; LAGO, 1942)  

A canção ―Ai que saudade da Amélia‖ emerge no início dos anos 40, na canção o  

enunciador tece uma crítica à mulher que tem por companheira naquele momento e a  compara 

com sua ex-companheira Amélia. Amélia era uma mulher modesta e sem vaidade,  que vivia 

uma vida simples ao lado de seu companheiro, a nova mulher, no entanto,  diferente de Amélia 

quer luxo e riqueza. Nessa época as mulheres eram discursivizadas a  partir do que a sociedade 

julgava ser qualidades. Amélia é considerada uma ―mulher de  verdade‖ porque era uma 

mulher modesta, maternal, que tinha "consciência" e não  reclamava da sua situação de 

pobreza nem exigia nada do companheiro. Ao analisarmos o contexto histórico dos anos de 

1940, percebemos que ―Amélia‖  representa o que a sociedade considerava o perfil da mulher 

ideal, pois era uma mulher  simples e conformada com a vida humilde que chegava a ―achar 

bonito não ter o que  comer‖ e mesmo diante dessa situação de miséria Amélia não enfrentava 

o marido para  buscar condições de uma vida melhor visto que legalmente para trabalhar fora, 

muitas  precisavam de autorização do marido.  

A saudade de Amélia surge diante do desejo de ter aquela mulher totalmente  submissa, 

sem vaidade e que, independentemente da situação, se calava, pois Amélia é o  ser idealizado, 

o estereótipo daquela que vive para servir. Esse modelo de mulher ideal  como aquela que 
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serve sem questionar foi implantada na sociedade por meio do  cristianismo e está vinculada à 

Maria de Nazaré que mesmo diante de sua condição de  virgem e solteira aceitou a ordem do 

seu Senhor sem contestar e gerou o filho de Deus  (LUCAS, 1 v.26-38). Segundo Martins 

(2016) Maria era uma mulher simples que vivia a  vida sem luxo e riquezas e servia sua 

família como uma boa esposa deveria ser. Ainda  sobre ela se afirma: ―dona de casa como 

nossas mães, ocupada com amor solícito nos  cuidados da manutenção da casa, Maria voltava 

sua atenção para as coisas pequenas e  humildes, próprias a qualquer lar‖ (TONIOLO, 1979, 

p.18).) Maria é o modelo que a  sociedade esperava que as mulheres seguissem, a educação da 

mulher se deu sob esse  conceito de simplicidade e devoção à família.   

Em ―Ai que saudade da Amélia‖ as mulheres são descrita pelo olhar masculino,  nos 

seguintes trechos é apresentada essa perspectiva masculina sobre elas, sobre a primeira  mulher 

ele diz: ―Nunca vi fazer tanta exigência/Nem fazer o que você me faz/Você não  sabe o que é 

consciência/Não vê que eu sou um pobre rapaz/Você só pensa em luxo e  riqueza/Tudo o que 

você vê, você quer‖. Nesses versos vemos a forma negativa como o  enunciador vê essa 

mulher pois ao descrevê-la ele a compara com Amélia que ―era mulher  de verdade‖. Amélia 

também é descrita sob uma perspectiva machista, o enunciador diz  ―Ai meu Deus que saudade 

da Amélia/Aquilo sim que era mulher/Às vezes passava fome  ao meu lado/E achava bonito 

não ter o que comer/E quando me via contrariado dizia/Meu  filho o que se há de fazer/Amélia 

não tinha a menor vaidade/Amélia que era a mulher  de verdade. Nesses trechos a 

descrição do enunciador mostra que Amélia não é vaidosa,  no entanto, a atual companheira 

dele é, causando então a saudade da Amélia. 

Nesses versos também é possível que Amélia seja vista como um ―objeto‖, já que  

emprega-se a palavra ―aquilo‖, comumente esse termo é usado para se referir a coisas e na  

canção foi usada para se referir a ela. Tudo o que dizemos tem um traço ideológico e isto  não 

está na essência das palavras, mas na discursividade (ORLANDI, 2009). Nesse caso, o  sentido 

da palavra ―aquilo‖ possui relação com a condição de produção do discurso e  mostra o lugar 

ideológico do enunciador. Segundo Fiorin (1998, p. 74):  

Quando um enunciador reproduz em seu discurso elementos da formação discursiva 

dominante, de certa forma, contribui para reforçar as estruturas de dominação. Se vale 

de outras formações discursivas, ajuda a colocar  em xeque as estruturas sociais.  

No trecho em que o enunciador se refere à Amélia como ―aquilo‖ mostra o discurso  

dominador dos homens e coloca ―Amélia‖ em uma posição de servidão e a objetifica.  Amélia 

é descrita pelo olhar do enunciador e o único momento em que se expressa na  canção é de 

uma forma maternal quando consola seu companheiro diante da consternação  da pobreza e lhe 

diz ―meu filho, o que se há de fazer?‖.   



137 
 

Para Fiorin (1998) é no discurso que a materialidade ideológica se concretiza, ou  seja, 

dentre as qualidades já citadas de Amélia cabe ressaltar esse amor maternal, expresso  quando 

o enunciador é chamado de ―meu filho‖, a fala de ―Amélia‖ é marcada pela época  em que 

estava, porque esperava-se da mulher o amor maternal de Maria, aquela que serve,  cuida e não 

questiona. Não é possível saber o que houve com Amélia, mas sabe-se que ela  não está 

presente na vida desse homem, pois o título da canção dá indícios de que aquela  mulher não 

existe mais e que restou somente a saudade dela, ou do papel que ela  representa.   

Outra canção selecionada para o trabalho é ―Paciência", do compositor Lupicínio  

Rodrigues, que surge na metade do século XX, e assim como na canção ―Ai que saudade  da 

Amélia‖, o enunciador critica a postura da mulher que está se desprendendo dos enlaces  da 

sociedade patriarcal e mostra reflexos de uma sociedade machista que espera  submissão da 

mulher. Nessa canção, o enunciador está descontente com sua amada, pois  ela o desobedecera 

e ele diz que, por esse motivo, brigaria com ela. Essa informação  encontramos na letra da 

canção, disponível na página seguinte.  

Paciência
2

  

Desta vez eu vou brigar com ela  

Mesmo que por isso eu tenha que morrer  

Ela sabia que eu não queria  

Que ela saísse sem me dizer  

Desta vez eu vou brigar com ela  

Mesmo que por isso eu tenha que morrer.  

Não se deve confiar demais na vida  

Ainda mais tratando-se de amor  

Por gostar de fazer coisa proibida  

É que o mundo vive assim de sofredor  

Esgotei minha reserva de paciência  

E ela teima em me desobedecer  

Desta vez eu vou brigar com ela  

Mesmo que por isso eu tenha que morrer  

(RODRIGUES, 1944).  

Logo na primeira estrofe da composição, vemos que o sujeito enunciador está  

descontente com sua amada e afirma ―Desta vez eu vou brigar com ela [...] Ela sabia que  eu 

não queria que ela saísse sem me dizer‖. Percebemos, nesses versos, a subordinação  que o 

homem esperava de sua mulher, visto que isso era comum para muitos da época,  entretanto é 

provável que essa mulher já tenha contrariado seu companheiro anteriormente,  pois ele diz 

que ―Desta vez‖ brigaria com ela.  
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No terceiro e quarto versos da segunda estrofe o enunciador afirma: ―Não se deve  

confiar demais na vida/ Ainda mais tratando-se de amor‖, o enunciador tem a ideia de  amor 

como posse e, por isso, não se deve confiar a esse amor/mulher a liberdade. Por não  dar a essa 

mulher a liberdade, ela acaba por desobedecê-lo, ele ainda diz ―Por gostar de  fazer coisas 

proibidas/É que o mundo vive assim de sofredor‖, ou seja, o homem não  concedia liberdade à 

essa mulher e essa por sua vez o desobedecia fazendo-o sofredor. O  enunciador então 

continua: ―Ela sabia que eu não queria/Que ela saísse sem me  dizer/Esgotei minha reserva 

de paciência/E ela teima em me desobedecer/Mas dessa vez  eu vou brigar com ela”, aqui o 

uso da primeira pessoa do singular cria um efeito de  cumplicidade entre enunciador e 

enunciatário, o enunciador quer se aproximar do  enunciatário para se justificar e convencê-lo 

de que é certo brigar com sua mulher pela sua  desobediência. Sobre isso, Gregolin (1995, 

p.19) aponta que:  

 

O enunciador quer fazer o enunciatário crer na verdade do discurso. Por isso, ele tem 

um fazer persuasivo e o enunciatário tem um fazer interpretativo. Há um contrato de 

veridicção entre enunciador e enunciatário. Por isso, o enunciador constrói no discurso 

todo um dispositivo veridictório, espalha marcas que devem ser encontradas e 

interpretadas pelo enunciatário. Nessas marcas estão embutidas as   

imagens de ambos (os seus sistemas de crenças, as imagens recíprocas  etc).  

 

O enunciador busca criar laços com o enunciatário para justificar suas atitudes  quanto 

à esposa, segundo Gregolin, espera-se uma relação de interpretação entre  enunciador e 

enunciatário baseado nos sistemas de crenças de ambos, logo, ao cantar uma  canção com o 

discurso centrado em si (já que é usada a primeira pessoa do singular) o  enunciador se mostra 

como pessoa principal da questão retratada na música, ele é o  responsável pela família, cabe a 

ele manter sua mulher no interior do lar para que ela não  seja atraída pelas distrações 

exteriores ao lar causando assim a ruína da família. A mulher é  colocada então em segundo 

plano, o que está em xeque é vontade do enunciador, essa  vontade é deixar a mulher na parte 

privada da vida.  

A vida conjugal era extremamente definida entre os gêneros, ao homem cabia o  dever 

da vida pública, toda a responsabilidade de sustentar e decidir pela família, ao passo  que a 

mulher era responsável pela vida privada, cuidar do lar, dos filhos e do marido de  forma 

submissa e honrada. O fracasso ou sucesso do casamento era de responsabilidade da  esposa, 

era ela que tinha o dever de zelar pela felicidade do lar e do marido, então como a  felicidade 

do marido era encargo da mulher obediente, a desgraça dele era culpa da mulher  

desobediente.  

Em ambas as canções é notável o descontentamento do enunciador com suas  
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respectivas mulheres ao esperar delas conformidade com as situações em que viviam e  

encontrarem questionamentos e desobediência, contudo, ainda que subjugadas, essas  mulheres 

estavam contrariando alguns ideais da época na busca de tornarem-se menos  submissas e mais 

autônomas.  

Segundo Rago (1990), com o alívio de alguns costumes, e uma maior circulação da  

mulher no espaço urbano, a imagem da mulher muda ela passa a participar das rodas  sociais. 

As mulheres retratadas nas canções estão em um período de mudança, a mulher  que o 

enunciador de ―Ai que saudade da Amélia‖ critica é essa mulher que está em  processo de 

mudança juntamente com a sociedade, já não é despida de vaidade e tão  conformada como 

Amélia. 

Por sua vez, em "Paciência", a mulher que contraria o enunciador é a mulher que  

também está em um período de mudança em que alguns costumes perdem a força e as  

mulheres passam a circular mais no meio urbano e procuram entrar nesse período de  

modernidade também. Segundo Muniz (2005), o pensamento do período pós guerra era de  que 

a ―mulher moderna‖ ao sair da proteção do lar para trabalhar ou receber uma educação  

moderna torna-se objeto de "todas as classes de sedução‖ (MUNIZ apud CASTRO 1932,  

p.21) e transforma-se em uma ameaça à degradação dos costumes e da família. Esse pode  ser 

um dos motivos pelo qual o enunciador tem medo de deixar sua amada sair sem sua  

permissão, como exemplificado no verso ―Não se deve confiar demais na vida‖, em que se  

percebe esse receio, pois o enunciador tem medo que sua amada seja seduzida por algo  

exterior ao lar.  

Os movimentos feministas continuaram suas movimentações em prol da mulher e  

diversas mudanças ocorreram na sociedade desde os anos 40. As mulheres obtiveram  diversos 

direitos desde então, como a igualdade entre homens e mulheres reconhecida em  1945 através 

da Carta das Nações Unidas, a remuneração igual por exercer a mesma  função em 1951 e em 

1962 a mulher não precisa mais da permissão do marido para  trabalhar fora ou receber 

herança. Com cada vez mais espaço e independência, o lugar  da mulher na sociedade passou a 

ser questionado e atualmente a imagem feminina de  fragilidade e submissão vem sendo 

associada à força e autonomia. Na canção "Desconstruindo Amélia‖ vemos essa mudança 

ocorrendo:  

Desconstruindo Amélia
3

  

Já é tarde, tudo está certo  

Cada coisa posta em seu lugar  

Filho dorme, ela arruma o uniforme  

Tudo pronto pra quando despertar  
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O ensejo a fez tão prendada  

Ela foi educada pra cuidar e servir  

De costume esquecia-se dela  

Sempre a última a sair  

Disfarça e segue em frente  

Todo dia, até cansar  

E eis que de repente ela resolve então mudar  

Vira a mesa,  

  Assume o jogo  

Faz questão de se cuidar  

Nem serva, nem objeto  

já não quer ser o outro  

hoje ela é um também  

A despeito de tanto mestrado  

Ganha menos que o namorado  

E não entende o porquê  

Tem talento de equilibrista  

ela é muitas, se você quer saber  

Hoje aos trinta é melhor que aos dezoito  

Nem Balzac poderia prever  

Depois do lar, do trabalho e dos filhos  

Ainda vai pra night ferver  

(PITTY, 2009)  

Na canção "Desconstruindo Amélia‖ (Pitty), os compositores buscam mostrar o  estado 

de mudança que a mulher contemporânea está. Essa Amélia ―desconstruída‖ é  diferente 

daquela dos anos 40, mesmo que ainda esteja presa a alguns valores patriarcais,  busca 

colocar-se como sujeito que constrói a própria identidade. Diferente da Amélia dos  anos 40 

que não tinha vaidade e era vista como objeto, essa nova mulher se cuida e busca  assumir um 

lugar de igualdade dentro da relação.  

Nos primeiros versos fica claro que essa mulher ainda está no estereótipo  ―ameliano‖, 

pois ―O ensejo a fez tão prendada/Ela foi educada pra cuidar e servir‖ e ―De  costume 

esquecia-se dela, sempre a última a sair‖. Observamos esse estereótipo servil nos  seguintes 

versos: ―Já é tarde é tarde, tudo está certo/ Cada coisa posta em seu lugar/Filho  dorme, ela 

arruma o uniforme/Tudo pronto pra quando despertar.‖ A partir da terceira  estrofe da música 

se inicia a desconstrução de Amélia pois essa mulher então ―vira a  mesa, assume o jogo‖ e 

busca ter controle sobre si.   

A canção continua descrevendo essa nova mulher e diz ―Faz questão de se cuidar‖  e 

não é ―Nem serva nem objeto/ já não quer ser o Outro/ hoje ela é Um também‖. Nesses  

últimos versos a composição faz uso da teoria da filósofa Simone de Beauvoir (1970) em  que 

o homem é o ―Um‖ o sujeito essencial e absoluto e a mulher é o ―Outro‖ é subjugada,  ou seja, 
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essa mulher está buscando se equiparar ao homem e não ser vista como um ser  diferente e 

inferior. Segundo a filósofa francesa, a alteridade é uma categoria vital ao  pensamento 

humano, e para que um grupo se defina como Um é preciso colocar o Outro  diante de si. Para 

Beauvoir ―o sujeito só se põe em se opondo: ele pretende afirmar-se como essencial e fazer o 

outro o inessencial, o objeto.‖ (BEAUVOIR, 1970, p.12). O  homem então dominante e 

absoluto coloca-se como Um e opondo-se à mulher coloca-a  como Outro.   

A canção continua a descrição dessa nova mulher, nessas últimas estrofes, vemos a  

descrição do perfil da mulher contemporânea: dona de casa e mãe, mas não se resume  

somente a isso, ela é multifuncional, estuda, trabalha, faz o que tem vontade, como sair  para 

se divertir e busca igualdade, pois não quer ser o Outro, ela quer sem Um também.  

A quarta música escolhida começa com a enunciadora dizendo que, desde criança,  

presenciava a violência doméstica e atribuía isso ao não cumprimento dos afazeres  

domésticos, como vemos nos seguintes versos: ―Presenciei tudo isso dentro da minha  

família/Mulher com olho roxo, espancada todo dia/ Eu tinha uns cinco anos mas já  entendia 

que mulher apanha se não fizer comida‖. A enunciadora então analisa a situação e  quer viver 

de forma diferente ―Mulher oprimida, sem voz, obediente/Quando eu crescer ,  eu vou ser 

diferente/Eu cresci, prazer Carol Bandida/Represento as mulheres, 100%  feminista. Mais 

detalhes estão presentes na letra completa a seguir:  

 

100% Feminista
4

  

Presenciei tudo isso dentro da minha família  

Mulher com olho roxo espancada todo dia  

Eu tinha uns cinco anos, mas já entendia  

Que mulher apanha se não fizer comida  

Mulher oprimida, sem voz, obediente  

Quando eu crescer eu vou ser diferente  

Eu cresci, prazer Carol bandida  

                                           Represento as mulheres, 100 por cento feminista  

Eu cresci, prazer Carol bandida  

                                           Represento as mulheres, 100 por cento feminista  

Represento Aqualtune, represento Carolina  

Represento Dandara e Xica da Silva  

Sou mulher, sou negra, meu cabelo é duro  

Forte, autoritária  

E às vezes frágil, eu assumo  

Minha fragilidade não diminui minha força  

Eu que mando nessa porra  

Eu não vou lavar a louça  

Sou mulher independente não aceito opressão  

Abaixa sua voz, abaixa sua mão  

Mais respeito  
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Sou mulher destemida  

Minha marra vem do gueto  

Se tavam querendo peso  

Então toma esse dueto  

Desde pequenas aprendemos  

Que silêncio não soluciona  

Que a revolta vem à tona  

Pois a justiça não funciona  

Me ensinaram que éramos insuficientes  

Discordei, pra ser ouvida o grito  

Tem que ser potente  

Eu cresci, prazer Karol bandida  

                                           Represento as mulheres, 100 por cento feminista  

Eu cresci, prazer Karol bandida  

                                           Represento as mulheres, 100 por cento feminista  

Represento Nina, Elsa, dona Celestina  

Represento Zeferina, Frida, dona Brasilina  

Tentam nos confundir  

Distorcem tudo que eu sei  

Século Xxi e ainda querem nos limitar  

Com novas leis  

A falta de informação enfraquece a mente  

Tô no mar crescente porque eu faço diferente  

Eu cresci, prazer Carol bandida  

                                           Represento as mulheres, 100 por cento feminista  

Eu cresci, prazer Karol bandida  

(LOURENÇO, OLIVEIRA, 2016)  

 

No decorrer da canção são mostrados nomes de mulheres negras que se tornaram  

marcos do movimento negro, como a princesa Aqualtune sequestrada no Congo e  escravizada 

no Brasil, ―Carolina‖ Maria Carolina de Jesus, escritora brasileira autora do  livro ―Quarto de 

despejo‖, a guerreira quilombola Dandara e ―Xica‖ da silva, escrava  alforriada que ascendeu 

na sociedade e ficou conhecida por tal feito.  

A lista de mulheres lutadoras é longa, e pelo posicionamento que tiveram,  tornaram-se 

modelo para a enunciadora, que continua e diz: ―Eu que mando nessa porra,  eu não vou lavar 

a louça‖. Conforme Orlandi (2009), as palavras não possuem sentido em  si, seus sentidos 

derivam das formações discursivas, nesse contexto, lavar a louça não se  refere à atividade em 

si, mas à ―carga feminina‖ depositada sobre as mulheres. Nos versos  seguintes, a enunciadora 

se diz uma mulher independente, que não aceita apanhar ou ser oprimida: “Sou mulher 

independente não aceito opressão/Abaixa sua voz, abaixa sua  mão”, nesse verso é 

possível ver que essa enunciadora está no processo de empoderamento  e não aceita ser 

subjugada. 

A composição mostra que aquela criança cresceu com a consciência de que o  silêncio 

não mudaria a situação e que, para haver mudança, precisaria de uma revolução, já  que a 
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proteção às mulheres não era efetiva, isso pode ser visto nos seguintes versos:  ―Desde 

pequenas aprendemos que silêncio não soluciona/Que a revolta vem à tona pois a  justiça não 

funciona‖. Nessa parte final da música são apresentados mais alguns nomes de  mulheres 

importantes para a história do movimento negro e do movimento feminista, tais  como: Nina 

Simone, cantora norte americana e ativista de movimentos negros; Elza  Soares, cantora e 

ativista brasileira; Zeferina, rainha quilombola; Frida Kahlo, pintora  mexicana e símbolo do 

movimento feminista e Dona Brasilina
5 

, avó da cantora Karol  Conká que juntamente com 

MC Carol canta ―100% feminista‖. A enunciadora ressalta a  necessidade de acesso à 

informação por parte das mulheres, afirma fazer parte desse grupo  que busca ter acesso ao 

conhecimento para não ter a mente enfraquecida. Agora crescida  ela se tornou 100% feminista 

e busca representar as mulheres.  

DE AMÉLIA A BANDIDA: A MULHER RECONFIGURADA  

 

Na canção ―Desconstruindo Amélia‖ o título apresenta uma intertextualidade, uma  vez 

que "Desconstruindo Amélia‖, da cantora Pitty, é uma clara referência à canção ―Ai  que 

saudade da Amélia", de Ataulfo Alves e Mário Lago. Ainda que o nome Amélia não  apareça 

no decorrer da canção de Pitty, apontamos o intertexto pelo título, pois ambas as  canções têm 

em seus títulos o nome ―Amélia‖. Segundo Fiorin e Barros (1999, p.30) ―A  intertextualidade é 

o processo de incorporação de um texto em outro, seja para reproduzir o  sentido incorporado, 

seja para transformá-lo‖.  

Ao analisar a letra de ―Desconstruindo Amélia‖, notamos referências à ideia de  

submissão e subserviência feminina que a palavra Amélia carrega em sua carga semântica,  

bem como temos a desconstrução do ideal feminino que Amélia se tornou.  

Segundo a teoria bakhtiniana, a linguagem é dialógica por natureza, pois o  

funcionamento da linguagem se dá pelo dialogismo. Para Bakhtin (1992) todo discurso  

dialoga com outros discursos e todo enunciado se constitui a partir de outro enunciado. As  

canções ―Desconstruindo Amélia‖ e ―100% feminista‖ são compostas como réplica ao  

discurso machista que circula na sociedade, pois elas absorvem e transformam esses  discursos 

e somente têm sentido a partir do principio do dialogismo pois, o dialogismo está  ligado a 

enunciados já constituídos (FIORIN, 2018).  

Nas canções fica claro o princípio de interdiscursividade e intertextualidade.  

―Desconstruindo Amélia‖ faz uma referência a ―Ai que saudade da Amélia‖ e Orlandi  (2009) 

aponta que a palavra significa também pela história, assim a composição não cita  diretamente 
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a canção de Ataulfo Alves e Mário Lago, mas o título deixa isso explícito, pois  busca-se 

desconstruir o modelo de mulher ideal associado à Amélia cantada pelos  compositores em 

1940. As músicas se relacionam então porque ―Desconstruindo  Amélia‖ busca desfazer a 

imagem de que a mulher de verdade era a submissa Amélia e  isso se dá a partir do princípio 

do dialogismo, pois têm uma relação de sentido entre si.  

―Desconstruindo Amélia‖ e ―100% feminista‖ são enunciados escritos como uma forma  de 

réplica feminina àquele discurso machista do século XX.  

Em ―Ai que saudade da Amélia‖ e ―Paciência‖, o enunciador tem um discurso  

marcado pelo machismo e pela ideia de submissão feminina nos versos ―Nunca vi fazer  tanta 

exigência/Nem fazer o que você me faz [...] Ai meu deus que saudade da  Amélia/Aquilo sim é 

que era mulher‖ e ―Ela sabia que eu não queria/Que ela saísse sem  dizer/Esgotei minha reserva 

de paciência/E ela teima em me desobedecer/Mas dessa vez eu  vou brigar com ela‖. Já em 

―Desconstruindo Amélia‖ e ―100% feminista‖a mulher está no  processo de emancipação, ela 

―vira a mesa ‖ e ―manda nessa porra‖. Diferente da Amélia  que ―Não tinha a menor vaidade‖ e 

que era chamada de ―aquilo‖, a Amélia desconstruída  ―faz questão de se cuidar‖ e não é ―nem 

serva, nem objeto‖. A mulher de ―100%  feminista‖ é independente e não se deixar ser 

oprimida ―Sou mulher mulher independente  não aceito opressão/Abaixa sua voz, abaixa sua 

mão‖  

No discurso que a música ―100% feminista‖ comporta, vemos como a canção  dialoga 

em oposição com o discurso coercitivo de ―Paciência‖, em que o enunciador  afirma que 

brigará com ―ela‖ pois ―ela‖ o desobedecera, a enunciadora se diz independente  e não aceita 

ser orpimida ou agredida por um homem. Além dos versos de resistência, o  refrão de ―100% 

feminista‖ dialoga com ―Ai que saudade da Amélia‖ ao romper com o  ideal de mulher contida 

e correta, o que se espera de uma ―mulher de verdade‖, ao se  apresentar como bandida, 

enuncia: ―[...] prazer Carol bandida, represento as mulheres,  100% feminista‖. A canção 

mostra também como a educação é importante para trazer  consciência ao indivíduo que não 

tem conhecimento de sua condição de assujeitamento como se verifica nos seguintes trechos: 

―Tentam nos confundir, distorcem tudo o que sei/A  falta de informação enfraquece a mente‖. 

Nessa canção, a enunciadora mostra a  importância da informação para que as mulheres 

possam se libertar da ideologia imposta a elas.  

A questão da importância da informação na canção ―100% feminista‖ é evidente,  pois 

é pela informação que as pessoas têm acesso às transformações do mundo, entretanto algumas 

informações circulam com dificuldade devido aos meios de comunicação em que  são 

veiculadas, por isso a música tem se tornado fundamental na difusão dessas  informações.  



145 
 

 NEM AMÉLIA NEM BANDIDA: O DISCURSO DE EMPODERAMENTO NAS 

CANÇÕES 

A música é uma expressão cultural e faz parte da dinâmica de diversas sociedades,  

suas funções vão de entretenimento à denúncia. Há muito tempo a música vem sendo  

instrumento de crítica e sátira, como as cantigas portuguesas de escárnio e maldizer do  início 

da idade média ou as óperas italianas do século XVIII (FREIRE, 2010). A música, como 

forma de protesto, busca explicitar e contestar problemáticas do meio em que está  sendo 

produzida.  

Os principais meios de comunicação social disseminam a ideologia dominante, a i  da 

classe dominante (FIORIN, 1998) e, ao controlar a massa, essa classe controla o acesso  das 

pessoas ao ―real‖ (FIGUEIREDO, 2008). A imagem que a música ―Ai que saudade da  

Amélia‖ propagou dessa mulher simples e rendida como ―mulher de verdade‖ se deu  

principalmente pelo rádio, nos anos 40, já que na época esse era um dos meios de  

comunicação de massa mais populares.  

Hoje, no entanto, existem diversos meios de comunicação, além dos mais  tradicionais 

como rádio e televisão há diversos serviços de streaming e veículos de  internet. Assim, com a 

quantidade de novos veículos de comunicação e o longo alcance  que possuem, os grupos antes 

excluídos têm agora a possibilidade de expor suas vivências.  

Cada vez mais as minorias estão se apropriando dos espaços culturais fazendo  destes, 

palcos de debate para discussões e usando-os como dispositivos de poder para  influenciar as 

pessoas. A Internet tem sido fundamental nessa luta contra-hegemônica  porque, diferente dos 

outros meios de comunicação monopolizados como o rádio e a  televisão, é aberta a todos os 

conteúdos e, ainda que seu alcance não seja igual para todos devido às desigualdades sociais, 

pode ser considerada de fácil acesso para a maioria das  pessoas e permite que essas pessoas 

tenham liberdade para pesquisar e consumir  conteúdos livremente. Com essa livre circulação 

de conteúdo, diversos grupos minoritários  estão fazendo desse canal um meio de se expressar 

e combater o discurso opressor, além  disso ela tem sido um importante meio de comunicação 

para a disseminação de pautas e  discursos antes reprimidos.  

A indústria fonográfica é uma das que têm se beneficiado da Internet, pois ela  amplia 

o alcance das canções e, consequentemente, de suas mensagens, como a do  empoderamento 

feminino, uma prática mediativa que parte da individualidade para a  coletividade. De acordo 

com Sardenberg (2012), a mulher se empodera primeiro e, a partir  dos conhecimentos 

adquiridos, auxilia o processo de empoderamento de outras mulheres.  A autora defende que o 

empoderamento é um processo em que a mulher reconhece as  limitações impostas pela 

sociedade e busca libertar-se delas. As mulheres que  estão inseridas na indústria musical estão 
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fazendo dessa inserção um meio de propagar a  mensagem do empoderamento. Antes 

dominadas pelo discurso machista e sem voz para  falar sobre si, sua realidade ou vontades, as 

mulheres estão buscando agora se colocar  também como enunciadoras e incentivar o 

empoderamento de outras. Sardenberg (2012)  assim define empoderamento:  

 

[...] empoderamento é o processo da conquista da autonomia, da autodeterminação. E 

trata-se, para nós, ao mesmo tempo, de um instrumento/meio e um fim em si próprio. O 

empoderamento das   

mulheres implica, para nós, na libertação das mulheres das amarras da opressão de 

gênero, da opressão patriarcal. [...] o objetivo maior do empoderamento das mulheres é 

questionar, desestabilizar e, por fim,   

acabar com a ordem patriarcal que sustenta a opressão de gênero. (SARDENBERG, 

2012, p. 12).  

 

A história do cancioneiro brasileiro está repleta de exemplos de canções com  discursos 

machistas e restringíveis às mulheres, como ―Ai que saudade da Amélia‖ e  ―Paciência‖, em 

que os enunciadores expressam um discurso autoritário e reducionista  quanto às mulheres. Em 

ambas as canções a mulher sofre repressão ao se manifestar e  fazer o que tem vontade, são 

reflexos de discursos que já circulavam na sociedade e, ao  serem difundidas, reforçam a 

hegemonia masculina; para o homem, elas traziam validação  das práticas autoritárias, uma 

vez que, quando reproduzido um discurso dominante o  enunciador contribui para reforçar as 

estruturas de dominação (FIORIN, 1998); para as  mulheres funcionava como um manual, já 

que, segundo Freire (2010), as canções têm o poder de enfatizar o que é ou não conveniente, 

assim como podem dizer às pessoas o que  se deve e como se deve fazer.  

Assim como os velhos discursos que circulavam na sociedade exerciam poder sobre  

homens e mulheres e corroboravam com o pensamento machista da época, os discursos  atuais 

estão buscando exercer influência sobre as pessoas também, no entanto a intenção é  dissuadir 

os modelos e práticas que os homens impuseram às mulheres.  

Um recurso usado para a dissuasão dessas práticas e modelos é a música, pois seu  

longo alcance e sua capacidade de levar informações às pessoas faz dela um instrumento  

indispensável na conscientização dessas pessoas. As mulheres presentes na indústria  musical 

atualmente estão usando sua voz além do sentido literal, elas estão falando de  questões 

pertinentes às mulheres, como sua realidade no mundo patriarcal e a  transformação pelo 

empoderamento.  

Como já foi mencionado, o empoderamento é uma prática auto reflexiva e parte de  um 

indivíduo consciente e empoderado para um não empoderado. Sendo assim, as  mulheres que 

já compreenderam a necessidade de mudança e entraram no processo de  empoderamento 

buscam informar e consequentemente ajudar outras mulheres a entrar  nesse processo, logo, ao 
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compor e cantar canções com teor feminista as cantoras  influenciam outras mulheres. Nos 

dizeres de Fiorin (1998, p. 74):  

Quando um enunciador comunica alguma coisa, tem em vista agir no mundo. Ao 

exercer seu fazer informativo, produz um sentido com a finalidade de influir sobre os 

outros. Deseja que o enunciatário creia no que ele lhe diz , faça alguma coisa, mude de 

comportamento ou de opinião etc. Ao comunicar, age no sentido de fazer-fazer. 

Entretanto, mesmo que não pretenda que o destinatário aja, ao fazê-lo saber alguma 

coisa, realiza uma ação, pois torna o outro detentor de um certo saber.  

Constatamos como a música intensifica essa afirmação nos seguintes trechos: ―Tô  no 

mar crescente porque eu faço diferente/represento as mulheres, 100% feminista‖ As  canções 

―Desconstruindo Amélia‖ e ―100% feminista‖ trazem um discurso voltado às  mulheres, a fim 

de mostrar que elas podem ter os mesmos direitos que os homens e deixar  a sujeição feminina 

para trás, como é observamos nos seguintes versos: ―Vira a mesa,  assume o jogo, faz questão 

de se cuidar/Nem serva, nem objeto, já não quer ser o  outro/Hoje ela é um também‖ e ―Eu que 

mando nessa porra, eu não vou lavar a louça/Sou  mulher independente não aceito 

opressão/Abaixa sua voz, abaixa sua mão‖. Nesses versos  as enunciadoras demonstram já 

estarem no processo de empoderamento, assim as mulheres que ouvem são estimuladas a 

assumirem posturas parecidas e romperem com os padrões e  estigmas sociais impostos a elas.  

Segundo Fiorin (1998), comunicar algo é agir no mundo de alguma forma e influir  

sobre os outros, busca-se então fazer as pessoas detentoras de um conhecimento a fim de  que 

elas possam agir de alguma forma. Sendo assim, ao compor ―Desconstruindo Amélia‖  e 

―100% feminista‖, as compositoras buscam, por meio da música, informar e influenciar  as 

mulheres a se livrarem das amarras opressoras e entarar no processo do empoderamento.  

Segundo Pinto (2001), música é uma forma de comunicação, de manifestação de  

crenças e identidades. Ao cantarem músicas imbuídas no discurso feminista, as cantoras  têm 

por objetivo explicitarem uma nova realidade para as mulheres e informá-las de novas  

possibilidades além das tradicionais conhecidas desde sempre. Segundo Brait (1999),  Bakhtin 

afirma que tudo que é expresso por um enunciador, não pertence só a ele, a  manifestação 

dessas novas crenças e identidades nas composições musicais é reflexo dos  discursos 

feministas que circulam na sociedade diante das várias mobilizações femininas  ao longo dos 

anos. As mulheres estão ocupando cada vez mais os lugares midiáticos e  fazendo deles 

verdadeiros palcos para expor suas narrativas e encorajar outras mulheres a  fazer o mesmo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Após anos tendo sua imagem sistematicamente tematizada para atender às  demandas 

masculinas, a mulher está buscando criar sua identidade e narrar sua própria  história. A 

mobilização feminina para atingir os mecanismos de poder está se tornando  multiforme e a 

música tem sido uma das formas encontradas para informar as pessoas e  instigá-las a buscar 

conhecimento a respeito de seus lugares na sociedade e transformá-los  até que sejam de 

igualdade.  

O objetivo do empoderamento feminino é justamente o de conscientizar  criticamente e 

influir no processo de emancipação nas mulheres para que elas possam  desestabilizar a ordem 

e os valores vigentes. A música, por sua vez, se transformou em um  meio importante dentre os 

vários existentes atualmente para espalhar a mensagem  empoderada de umas mulheres para 

outras.   

As canções ―Ai que saudade da Amélia‖ e ―Paciência‖ foram escritas nos anos 40 e  

trazem em si um discurso opressor para com as mulheres. Os versos das canções refletem a 

forma como as mulheres eram objetificadas e tinham suas vontades oprimidas pela  sociedade 

patriarcal. Em contrapartida temos a voz social feminina em ―Desconstruindo  Amélia e 100% 

feminista‖, essas canções dialogam com as canções apresentadas  anteriormente e buscam 

desfazer as ideias machistas a cerca do perfil feminino.  

 

NOTAS: 

1 “Ai que saudade da Amélia‖ foi composta por Ataulfo Alves e Mário Lago. Ataulfo Alves foi 

um cantor,  
2 

Lupicínio Rodrigues foi um cronista, cantor e compositor gaúcho autor de grandes sucessos 

do cancioneiro  brasileiro, esteve em atividade entre 1920 e 1970. 

 
3 

A canção ―Desconstruindo Amélia" foi composta pela roqueira baiana Pitty. Pitty é cantora, 

compositora,  produtora e apresentadora, a cantora iniciou sua carreira em 1997 e ainda está em 

ação. 
4 

MC Carol é uma cantora e ativista carioca conhecida principalmente por cantar funk. Mc 
Carol também foi  pré-candidata a deputada estadual pelo estado do Rio de Janeiro em 2018. 

5
 Dona Brasilina é avó de Karol Conká. Essa informação foi publicada por Karol Conká 

suaconta no twitter  em 15 de janeiro de 2018, disponível em 
https://twitter.com/karolconka/status/953080685287366656 
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O CÃO SEM PLUMAS: O PROJETO DA OBRA E A ADESÃO DE JOÃO CABRAL AO 

COMUNISMO  

Bruna Costa Máximo de Sousa  

Solange Fiuza Cardozo Yokozawa (Orientadora)
  

  

RESUMO 

 

Em 2015, Solange Fiuza encontrou 31 cartas de João Cabral ao poeta português  Alberto de 

Serpa, escritas entre 1940 e 1957 (FIUZA, 2019, p. 159). Como afirma Fiuza (2020,  p. 134), 

durante essa época, o poeta aproxima-se do comunismo, tanto que, em carta a Carlos  

Drummond de Andrade, de outubro de 1948, escreve que está planejando um poema que seria  

uma explicação de sua adesão ao comunismo, intitulado Como e por que sou romancista 

(SÜSSEKIND, 2001, p. 228). Ainda segundo Fiuza, um ano depois, em carta a Serpa, Cabral  

refere-se a poema de mesmo título sobre o Capibaribe. Como inferido por Secchin (2020, p.  

535), muito provavelmente, a obra, da qual fala Cabral, é O cão sem plumas. Assim, o 

propósito  deste trabalho, o qual é vinculado ao projeto Edição comentada das cartas de João 

Cabral de  Melo Neto a Alberto de Serpa & Estudos críticos, financiado pelo CNPq e 

desenvolvido por  Solange Fiuza, é realizar uma revisão crítica de alguns dos principais textos 

canônicos da  recepção crítica d‘O cão sem plumas, tendo em vista as declarações de Cabral 

dadas no  momento da escrita do livro, constadas nas cartas, e a obra realizada, procurando 

verificar como  o poema publicado apresenta-se diferente do intuito inicial, em que a 

preocupação com o social  não implica submissão ao pensamento materialista, nem se faz em 

detrimento do estilo pessoal,  e a forma como a crítica consegue captar os intuitos originais do 

poeta. 

 

Palavras-chave: João Cabral; poesia moderna; poesia brasileira; O cão sem plumas.  

 

ABSTRACT 

In 2015, Solange Fiuza found 31 letters from João Cabral to the Portuguese poet  Alberto de 
Serpa, written between 1940 and 1957 (FIUZA, 2019, p. 159). As Fiuza (2020, p.  134) states, 
during that time, the poet approaches communism, therefore, in a letter to Carlos  Drummond 
de Andrade, from October 1948, he writes that he‘s planning a poem that would be  an 
explanation of his adhering to communism, entitled Como e por que sou romancista (How  and 
why I‘m a novelist) (SÜSSEKIND, 2001, p. 228). Still, according to Fiuza, a year later, in  a 
letter to Serpa, Cabral refers to a poem of the same title about Capibaribe. As inferred by  
Secchin (2020, p. 535), most likely, the work, of which Cabral speaks, is O cão sem plumas 
(The dog without feather). Thus, the purpose of this work, which is linked to the project  
Commented edition of João Cabral de Melo Neto‘s letters to Alberto de Serpa & Critical  
Studies, funded by CNPq and developed by Solange Fiuza, is to execute a critical review of  
some of the main canonical texts of the critical reception of O cão sem plumas, in view of  
Cabral's statements given at the time of writing the book, contained in the letters, and the work  
performed, trying to verify how the published poem is different from the initial intention, in  
which the concern with the social doesn‘t imply submission to materialistic thinking, nor it‘s 
done to the detriment of personal style, and the way the critics manage to capture the original  
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intentions of the poet.  

Keywords: João Cabral; Modern poetry; Brazilian poetry; O cão sem plumas (The dog  
without feather).  

 

 

  

APRESENTAÇÃO  

 

Após Solange Fiuza ter achado, em 2015, 31 cartas de João Cabral de Melo Neto  

endereçadas ao poeta português Alberto de Serpa, a pesquisadora começou uma análise sobre  

o conteúdo dessas correspondências, trocadas entre 1940 e 1957. Nas cartas, como afirma 

Fiuza  (2020), Cabral discute sobretudo a coorganização da revista O cavalo de todas as cores 

e  questões ligadas a esse trabalho editorial. Entre tantos assuntos, o poeta deixa explícita a sua  

aproximação à ideologia comunista, da qual se aproximaram também muitos outros 

intelectuais  de então, e a influência dessa ideologia tanto na escolha dos textos que integrariam 

a revista  quanto na sua produção criativa individual. Nesse momento, Cabral trabalha na 

composição de  O cão sem plumas, publicado em 1950, livro que marca uma abertura de sua 

poesia para uma  representação explícita de uma determinada realidade social e regional, já que 

outros três  poemas posteriores do autor também realizam críticas sociais e históricas, como 

afirma João  Alexandre Barbosa: ―Ora, foi exatamente naqueles livros dos anos cinquenta e 

naquele dos  sessenta, representantes daquilo que o próprio João Cabral chamou de ―poesia em 

voz alta‖  que, de modo mais manifesto, perfilou a crítica social e histórica como assunto 

privilegiado de  sua poética.‖ (BARBOSA, 2002, p. 295)
1
.  

Sobre a produção d‘O cão sem plumas, é conhecida a entrevista em que Cabral diz que  

estaria relacionada ao abalo que sofreu ao ler uma informação sobre a expectativa de vida no  

Recife (28 anos), que seria menor do que na Índia (29 anos), de modo que teria escrito o poema  

para ―deixar o seu protesto‖ (RICCIARDI, 1991, p. 160), explicação frequentemente  

recuperada pelos intérpretes da obra. Porém, através dos conteúdos das correspondências de  

Cabral, é possível construir uma outra narrativa sobre os fatores que motivaram uma  

reconfiguração em sua obra a partir do livro de 1950.  

Como posto por Solange Fiuza  

Em carta a Drummond de outubro de 1948, [Cabral] conta que está arquitetando um 

poema que seria uma explicação de sua adesão ao comunismo e que se chamaria, na 

esteira da conhecida autobiografia literária de José de Alencar, Como e por que sou 

romancista (SÜSSEKIND, 2001, p. 228). Um ano depois, em carta a Serpa, refere-se 

ao poema do mesmo título sobre o Capibaribe. Esse poema teria uma parte surrealista, 

Pedra do sono, a qual seria, em linguagem materialista, a tese; uma parte racionalista, 

representando O engenheiro e Psicologia da composição e  simbolizando a reação 
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racionalista antitética do poeta, e uma terceira parte, que seria a síntese (MELO NETO, 

1949 h). (FIUZA, 2020, p. 134)  

 

A carta a Drummond já é conhecida pela crítica, inclusive citada por Secchin (2020, p.  

526), no ensaio Drummond e Cabral: afagos e alfinetes. Neste sentido, o crítico afirma 

acreditar que a  obra referida na correspondência seja o embrião de O cão sem plumas e refere-

se ao conteúdo  da carta apenas para fazer uma pontuação quanto à orientação política de 

Cabral. Agora, com  o epistolário encontrado por Fiuza
2
, é possível analisar, com maior 

profundidade, o projeto do  poema, tendo em vista as declarações feitas pelo poeta, nas cartas 

citadas, no momento de  escrita da obra (contar a história de sua adesão ao comunismo, com 

um momento de tese, outro  de síntese e um de antítese), a obra realizada (as marcas que o 

pensamento materialista deixou  no poema e o modo como o poeta não segue o seu propósito 

inicial ao criar um poema em que a preocupação com o social não implica submissão ao 

pensamento materialista, nem se faz em  detrimento do estilo pessoal) e a forma como a 

recepção crítica d‘O cão sem plumas consegue captar os intuitos originais de Cabral.  

Para tais verificações, foi realizada uma leitura extensiva da obra de João Cabral e um  

estudo de obras críticas basilares sobre ela, como os livros clássicos de Benedito Nunes (2007),  

João Alexandre Barbosa (1975), Antonio Carlos Secchin (2020) e Marta Peixoto (1983), a fim  

de alcançar uma compreensão mais global da produção do poeta e do lugar de O cão sem 

plumas nessa produção. Na sequência, foram realizadas leituras do poema em questão e 

leituras e  fichamentos de referências críticas sobre ele. Depois, foram fichadas obras lidas por 

Cabral no  seu momento de adesão ao comunismo, como Marx e Engels, tendo em vista uma 

melhor  compreensão do pensamento que mobiliza o poeta no momento em que ele escreve O 

cão sem  plumas.  

Sobre o caráter crítico e social da obra, esta é recebida pelos críticos como, de fato, 

uma  abertura da poesia de Cabral para as preocupações sociais. O que difere nas investigações 

é a  profundidade de análise da linguagem e das técnicas utilizadas para a composição do 

poema, a  relação deste com obras anteriores, e até mesmo posteriores, de Cabral e a 

identificação do  pensamento materialista que o autor planejou implicar no poema.  

 

A RECEPÇÃO CRÍTICA E A QUESTÃO DA LINGUAGEM  

 

A questão da linguagem é a mais trabalhada pela recepção crítica da obra, tendo em  

vista que o poema é todo construído (e desconstruído) através de metáforas, que situam 

questões da própria poética de Cabral, críticas à poesia pura e denunciam problemas sociais. 
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Para a  compreensão deste mecanismo do poeta, é importante ressaltar o que Marta Peixoto 

(1983)  chama de ―jogo da imagística‖, que consiste em um processo de criação de imagens, 

através do  uso de símiles – termos que, através das construções sintáticas realizadas, 

estabelecem  semelhança; no poema, os símiles constroem ―a equivalência das relações entre 

rio e cidade,  rua e cão e fruta e espada‖ (PEIXOTO, 1983, p. 92), por exemplo – tropos, semas 

e da metáfora  com base metonímica – em que ―o comparante é tirado do universo espaço-

temporal do texto‖  (PEIXOTO, 1983, p. 95); no poema, tal técnica é utilizada para estabelecer 

a união entre rio e  cidade, por exemplo, a fim de definir uma impossibilidade de dissociação, 

para a representação  da realidade social da região do Capibaribe –. Assim, a autora ressalta 

que a linguagem depende  do objeto a ser descrito, dando ênfase à poesia descritiva.  

Nesta mesma linha de pensamento, Benedito Nunes (2007, p. 46 e 47) também pontua  

que o ―molde descritivo‖ para a construção da linguagem, em função de um determinado tema,  

ocorre pela relação de simetria entre os termos rua-cachorro/fruta-espada/cidade-rio, dando  

ênfase ao fato de que, ao invés de Cabral estabelecer uma relação de comparação realizando  

uma diferenciação entre os termos, ele a faz apontando a relação de semelhança entre eles (o  

que será demonstrado mais à frente). Dessa forma, o crítico aponta para a utilização da  

metapoesia, já que o próprio molde descritivo desenvolvido por Cabral estabelece um ―limiar  

normativo‖ para a construção da metáfora, o que o permite substituir e transitar pelos termos  

escolhidos, de acordo com as relações que estabeleceu.  

Já João Alexandre Barbosa (1975) cita Nunes (2007) em concordância com a relação de  

comparação aqui destacada. Porém, o autor ressalta o uso da ―metáfora epistemológica‖,  

utilizando-se da expressão de Umberto Eco, para o alcance desta estratégia de criação de  

imagens, a qual consiste no ―conhecimento da realidade atingido por meio da linguagem‖  

(BARBOSA, 1975, p. 95). Secchin (2020), por outro lado, denominará tal estratégia de  

―conversibilidade imagística‖ e também destacará o uso dos símiles e da metáfora de base  

metonímica. O que é importante ressaltar a partir desses mecanismos apontados pelos críticos  

é a forma como, através destas substituições de termos, ocorre uma consequente desconstrução  

da metáfora previamente estabelecida, mecanismo que permite a progressão e a relação de  

transformação entre as quatro partes do poema.  

Para exemplificar e demonstrar tais mecanismos e transformações, é necessária uma  

análise de cada parte da obra. Assim, na primeira e na segunda parte, que levam o mesmo 

título, ―Paisagem do Capibaribe‖, o assunto central é a apresentação das questões/condições 

físicas e  sociais da região do Capibaribe. O sujeito ―rio‖ é posto, na Parte I, como uma espécie 

de  metonímia daqueles que habitam suas margens, que são tanto elementos fabricados, como  

―hospital‖, ―penitenciária‖, ―asilo‖, como naturais, ―mendigos‖, ―flores‖. Desta forma, o ―rio‖ 
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e os elementos que o circundam são igualmente contaminados por essa relação interespecífica.  

Já na Parte II, como afirma Secchin, ―Basicamente, voltarão os temas propostos na parte I, o  

que justifica o título comum a ambas. No entanto, trata-se de um retorno seletivo, que 

intensifica  o veio conceitual do texto [...].‖ (SECCHIN, 2020, p. 95). Aqui, o autor aponta 

para a  intensificação maior que ocorre em registro da espécie humana que vive às margens do 

rio. Ou  seja, após Cabral apresentar as condições da região, ele estabelece um foco maior no 

homem.  Isso acontece através da substituição de ―espada de líquido espesso‖ por cão ―humilde 

e  espesso‖. Na primeira parte, então, temos a apresentação do rio associado à espada:  

A cidade é passada pelo rio  

como uma rua  

é passada por um cachorro;  

uma fruta  

por uma espada.  

Tal termo se compara, por relação de semelhança, na segunda parte, a cão:  

Entre a paisagem  

o rio fluía  

como uma espada de líquido espesso.  

Como um cão  

humilde e espesso.  

Ao decorrer desta parte, cão estabelece um símile com o homem:  

Como o rio  

aqueles homens  

são como cães sem plumas [...]  

Dessa forma, as duas primeiras partes do poema são caracterizadas por esse trabalho  

constante de transformação de metáforas, que unem as condições físicas e sociais da paisagem  

e do homem. A partir disso, fica evidente um dos pontos mais importantes da produção d‘O 

cão  sem plumas: o desenvolvimento da ―autorreferencialidade‖, o que demonstra a 

preocupação do  poeta com a forma, algo que já havia sido alcançado com excelência em suas 

obras anteriores,  como em Psicologia da composição (1946-1947), conforme identificado 

pelos críticos, como veremos mais à frente  

Já as duas últimas partes da obra, como afirma Marta Peixoto, ―[...] ‗Fábula do  

Capibaribe‘ e ‗Discurso do Capibaribe‘, atuam em um plano mais abstrato; seus títulos 

sugerem  a apreensão do significado não através da observação mas sim de construções 

intelectuais, uma  fábula e um discurso‖ (PEIXOTO, 1983, p. 97). Assim, na Parte III, o sujeito 

―mar‖ é  apresentado como antítese do ―rio‖. Ou seja, todos os elementos ―negativos‖ que 
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foram  apresentados nas duas primeiras partes do poema (a flora suja, a terra negra, o mendigo 

e o  cão, por exemplo) são opostos à pureza do mar, que se destaca por imagens claras e 

límpidas  (areia lavada, bandeira azul e branca, sabão) e possui um desejo de ―destruição‖ do 

que antes  fora estabelecido:  

Depois,  

o mar invade o rio.  

Quer  

o mar  

destruir no rio  

suas flores de terra inchada,  

tudo o que nessa terra  

pode crescer e explodir,  

como uma ilha,  

uma fruta.  

Porém, para além da recusa das imagens negativas que já haviam sido construídas no  

poema, o que temos de mais importante para apreensão, segundo os críticos, é a transformação  

que acontece no curso da obra, que denuncia uma crítica à poesia pura
3
e, portanto, à própria  

poética anterior desenvolvida por João Cabral:  

(Como o rio era um cachorro,  

o mar podia ser uma bandeira  

azul e branca  

[...]  

Uma bandeira  

que tivesse dentes:  

como um poeta puro  

polindo esqueletos,  

como um roedor puro,  

um polícia puro  

elaborando esqueletos,  

o mar,  

com afã,  

está sempre outra vez lavando  

seu puro esqueleto de areia.  

No trecho acima, é explícita a relação de semelhança entre o exercício de pureza do mar  

e o de um poeta ―puro‖. Porém, como destaca Secchin (2020, p. 98), Cabral não compara a  

―assepsia marítima‖ apenas com o exercício de um poeta puro qualquer, mas sim faz referência  

à sua própria poética, estabelecida em Psicologia da composição, (tanto em Fábula de Anfíon,  

como em Antiode), tendo em vista que o mar, nesta obra, "surgiu como modelo a ser imitado‖.  

Portanto, segundo o crítico, em ―Fábula do Capibaribe‖, este efeito de assepsia do mar surge  

como algo a ser recusado, pois o poeta identifica o risco de tal pureza se converter em  
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―esterilidade‖, como se confirma na citação abaixo:  

[...] no poema de 1947 [Antiode], o ―adestramento‖ se referia à subjetividade 

indesejável do poeta. De qualquer modo, a prática da forma em si (por mais cristalina  

que seja) passa a ser encarada como um obstáculo à criação, já que tende a se fechar  

numa dimensão intransitiva da pureza, a exemplo do ―roedor puro‖ que aflora no texto  

sem que ao menos se precise sobre o quê incide sua ação. (SECCHIN, 2020, p. 100)  

Essa ideia se estende à Parte IV do poema (―Discurso do Capibaribe‖), em que, 

segundo  Marta Peixoto, ―A presença agressiva do real perturba ‗o silêncio‘, ‗o sono‘, palavras 

que,  juntamente com ‗sonho‘ e ‗nuvens‘, lembram a estética de Pedra do Sono‖ (PEIXOTO, 

1983,  p. 100):  

O que vive  

incomoda de vida  

o silêncio, o sono, o corpo  

que sonhou cortar-se  

roupas de nuvens.  

[...]  

Dessa forma, Cabral realiza críticas, tanto sociais, quanto à poesia como matéria e 

como  à sua própria produção, utilizando de mecanismos linguísticos muito bem arranjados em  

estratégias de construção e desconstrução de metáforas, unindo literatura e linguística no que é  

um dos mais importantes poemas de sua produção. Porém, mesmo reconhecendo a importância  

da análise dessas estratégias e, inclusive, nos valendo delas, nem tudo o que foi proposto por  

Cabral nas cartas foi realizado como planejado ou foi valorizado pela recepção crítica como  

parte fundamental da obra.  

 

PROJETO DA OBRA X EXECUÇÃO 

  

O primeiro ponto evidente de que o projeto de Cabral se difere da execução é que o  

poeta não realizou um poema em versos longos ou em prosa como dito na carta a Drummond:  

―A coisa será em verso longo, ou em prosa, para desanimar os que gostam do meu verso 

curto‖.  (MELO NETO, 2001, p. 228). Como visto nos exemplos aqui expostos, João Cabral 

não se  desfez do seu estilo pessoal, até então estabelecido, em detrimento de uma produção de 

caráter  social.  

Ainda, é claro que o poeta não ―explicou‖ a sua adesão ao comunismo, como 

professado  na mesma carta a Drummond, trecho já citado na apresentação deste trabalho. 

Porém, isso não  significa que o pensamento materialista não tenha deixado marcas no poema. 

Em geral, a  recepção crítica de O cão sem plumas identifica o caráter social implicado na 
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obra, porém, o  que ganha mais destaque nas análises são as questões linguísticas e os 

mecanismos de metáforas  e de autorreferencialidade desenvolvidos, fazendo com que essa 

―tomada de consciência‖ de  Cabral não tenha uma relevância fora das relações entre 

―composição e comunicação‖, sendo  vista até como ―hipotética‖, como afirma João Alexandre 

Barbosa:   

[...] se, por um lado, o poema vem apontar [...] para uma explicitação do regional, por 

outro, contudo, ao fazer-se momento privilegiado de intensificação das relações entre 

composição e comunicação, ele escapa a uma definição simplesmente localista. Deste 

modo, a sua importância, para a evolução de João Cabral, não está numa hipotética 

tomada de consciência do mundo exterior, mas no modo pelo qual ele vincula  

linguagem e realidade [...]. (BARBOSA, 1975, p. 111)  

 

Também sobre este foco na ―composição e comunicação‖, Haroldo de Campos (2017,  

p. 82), em ―O geômetra engajado‖
4
, recebe O cão sem plumas como uma obra de equilíbrio e  

transição entre as conquistas de Cabral (uma linguagem poética racionalista e uma 

comunicação  não-individualista com o leitor). A obra é visualizada por Campos como um 

primeiro passo  para a temática do Nordeste, que surge na esteira da preocupação de Cabral 

com o rumo da  poesia moderna, revelada em seu ensaio ―Da função moderna da poesia‖ 

(1954), em que o poeta afirma que os temas e a forma da poesia moderna afastavam o autor do 

leitor, pelo  individualismo e pela falta de propósito do poema. Assim sendo, para Haroldo de 

Campos, essa  abertura para o social foi possível através da desvinculação da linguagem 

poética do sublime,  a qual o poeta já havia conquistado em O engenheiro e em Psicologia da 

composição,  transformando, através de paralelismos semânticos, símiles e termos prosaicos, O 

cão sem  plumas em um marco da poesia cabralina, já que, dessa forma, a partir dessa obra, 

Cabral  desenvolve sua preocupação com o social e conquista a comunicação em forma de 

―prosa em  poesia‖, desenvolvida em O Rio (1953), resolvendo as questões que o intrigavam 

quanto à poesia moderna.  

Por outro lado, Marta Peixoto (1983, p. 99) se aproxima mais da identificação do  

pensamento materialista, quando, ao falar sobre ―Fábula do Capibaribe‖, reconhece que a  

palavra ―fábula‖ é justamente adotada no sentido do que é criado para educar, edificar, ou seja,  

algo que pertence ao domínio do espírito do homem. Assim, a luta travada entre o mar e o rio  

sugere, segundo a autora, ―implicitamente, uma forma de ação para os ‗homens sem plumas‘.‖  

Quanto a isso, nas estrofes que seguem para o término da terceira parte, há a exposição de uma  

moral para as atitudes do ―rio‖:   

Junta-se o rio  

a outros rios.   
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Juntos, todos os rios   

preparam sua luta [...]  

No entanto, José Guilherme Merquior (1972), ao utilizar léxicos que apontam para o  

pensamento materialista, é quem mais se aproxima de uma análise mais direta de acordo com  

a proposição/o caráter comunista que Cabral afirma aplicar na obra, mas sempre em relação às  

outras obras, como por exemplo, quando afirma que ―O agudo [n‘O cão sem plumas] é  

principalmente a contundência com que a autenticidade fere os estados de alienação.‖  

(MERQUIOR, 1972, p. 159. Grifos meus). Aqui, o autor faz referência ao valor aplicado em  

agudo e espesso, no poema, em comparação ao senso utópico de Anfíon, uma vez que os 

termos  aqui destacados denunciam a realidade concreta, social e afirmam uma linguagem de 

denúncia  e de contestação da ―desordem social‖. Porém, para o crítico, é justamente a partir 

dessas  retomadas de suas próprias obras, em forma de autocrítica, que Cabral consegue 

desvincular  sua ―poesia social‖, como denominada por Merquior, do caráter circunstancial que 

tomava  conta do realismo socialista
5
:   

Toda a alta poesia cabralina – e não só as peças ―sociais‖ – alude à dimensão de utopia 

como componente do ser humano e de sua relação com o ser; mas a consciência da 

essencialidade do utópico nada tem a ver com a sua degradação em profetismo vulgar, 

em figuração arbitrária da felicidade no bojo de uma propaganda ideológica. O paraíso 

do porvir é uma possibilidade nascida do repúdio objetivo da sociedade opressora, não 

uma ―receita‖ servindo de isca para a persuasão. (MERQUIOR, 1972, p. 162)  

 

Para além dessas análises, é possível identificar outras marcas do pensamento  

materialista n‘O cão sem plumas, como, por exemplo, na Parte II do poema, em que Cabral  

estreita a observação das margens do Capibaribe aos homens:  

Na água do rio,   

lentamente,   

se vão perdendo em lama;   

numa lama   

que pouco a pouco   

também não pode falar:   

que pouco a pouco   

ganha os gestos defuntos  

da lama;   

o sangue de goma,   

o olho paralítico   

da lama.  

Tendo em vista que Cabral, especificamente, faz referência aos trabalhadores da região  

do Rio Capibaribe, composta por mangues e, portanto, por lama, é evidente a representação, na  

estrofe exposta aqui, de um recorte da teoria marxista, em que o indivíduo é coincidente do  

meio que o cerca por causa da relação estabelecida com ele, como afirmado em A ideologia  
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alemã  

A primeira premissa de toda a história humana é, naturalmente, a existência de indivíduos 

humanos vivos. O primeiro fato a constar é, portanto, a organização física destes indivíduos 

e a relação que por isso existe com o resto da natureza. [...] Aquilo que eles são coincide, 

portanto, com a sua produção, com o que produzem e também com o como produzem. 

Aquilo que os indivíduos são depende, portanto, das condições materiais da sua produção. 

(ENGELS; MARX, 1981, p. 23)  

A descrição que se tem dos homens, numa chave ascendente, é a de um defunto, pois  

esses homens perderam as condições que asseguram a humanidade mínima de um homem, são  

mortos em vida. Assim, o poema denuncia que os indivíduos ―se vão perdendo/em lama‖, ou  

seja, já fazem tão parte daquele meio por conta da relação de trabalho e de luta pela  

sobrevivência através deste, que não se separam nem fisicamente, nem psicologicamente, 

como  posto também na estrofe seguinte a essa última apresentada, em que Cabral expõe:   

Na paisagem do rio   

difícil é saber  

onde começa o rio;   

onde a lama   

começa do rio;  

onde a terra   

começa da lama;   

onde o homem,   

onde a pele  

começa da lama;   

onde começa o homem   

naquele homem.   

Aqui, há uma despersonalização física e psicológica tão intensa do indivíduo perante o  

meio em que está inserido, que o espectador da paisagem já não consegue identificar  

individualmente os elementos que a compõem, a ponto de não conseguir visualizar a condição  

de homem como ser social no próprio homem, o que ocorre, no poema, através da reiteração de  

―onde começa‖. Então, tal recorte da teoria marxista segue sendo denunciado, a partir de  

estratégias formalistas da linguagem, como exposto anteriormente, em toda essa segunda parte  

de O cão sem plumas, demonstrando-nos que João Cabral trabalha as questões comunistas de  

forma reativa, porém sem submeter o seu estilo poético ao realismo socialista que rondava as  

artes da época.  

Também é possível identificar marcas do pensamento materialista na quarta parte do  

poema (―Discurso do Capibaribe‖), em que há uma forte valorização do real, a qual configura  

a língua em ação concreta e social, depois de travada a ―luta‖ dos rios em ―Fábula do  

Capibaribe‖:  
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Como todo o real  

é espesso.  

Aquele rio  

é espesso e real.  

[...]  

Espesso  

como uma maçã é espessa.  

Como uma maçã  

é muito mais espessa  

se um homem a come  

do que se um homem a vê.  

Como é ainda mais espessa  

se a fome a come.  

Como é ainda muito mais espessa  

se não a pode comer  

a fome que a vê.   

―Espesso‖, aqui, transmite ―a realidade concreta, a realidade social e o seu próprio  

substrato biológico [...]. Porém essa espessura é feita de privação‖, como afirma Merquior 

(1972, p. 160). Ou seja, a realidade desse indivíduo marginalizado é mais relevante do que as  

outras, pois é a partir da privação, da desordem social em que está inserido, que ele tem uma 

experiência direta com a realidade social. Assim, na última estrofe do poema, o autor glorifica  

esses homens, com um ar de esperança dado a partir da moral instituída anteriormente,  

evidenciando, mais uma vez, a luta social como meio fundamental para um fim de conquistas  

frente a essas privações:   

Espesso,   

porque é mais espessa   

a vida que se luta   

cada dia,   

o dia que se adquire   

cada dia   

(como uma ave   

que vai cada segundo  

conquistando seu voo).  

Já sobre o projeto anunciado a Alberto de Serpa, Cabral parece não compor o texto com  

três partes claras separadas, sendo uma a tese, outra a antítese e uma terceira a síntese e se  

encerra nisso. Fica claro, a partir das análises já efetivadas, que, por todo o poema, são  

apresentados elementos da poética anterior de Cabral, que serão refutados, de forma mais 

clara,  na 3ª parte da obra, mas, não por isso, o poeta se desfaz de seu próprio estilo para essa  

autocrítica; o que o autor faz, em se falando de forma, é dar continuidade ao formalismo e ao  

texto autorreferencial, que já havia alcançado, em termos técnicos, em Psicologia da  
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composição, afirmando o que já, anteriormente, foi exposto por Fiuza   

Como poeta, Cabral não capitulou ao dogmatismo do realismo socialista. É assim que, 

concluído e publicado O cão sem plumas, livro que, inicialmente, deveria ser a 

explicação de sua adesão ao comunismo, a obra realizada ultrapassa o propósito inicial 

do poeta. É verdade que, na parte III do poema, lê-se uma crítica à poesia pura e, nesse 

poema, a abertura à representação de determinada realidade regional e social injusta é 

tributária da adesão do poeta ao marxismo. Mas a forma de alta voltagem estética do 

poema está muito mais próxima da poesia pura do que da linguagem do realismo 

socialista, de modo que o estilo do livro de 1950 é o mesmo que o poeta já havia 

conquistado plenamente em Psicologia da composição. (FIUZA, 2020, p. 134)  

Porém, ainda sobre o projeto, Cabral parece apresentar uma tese, representada pelos  

elementos que circundam o rio Capibaribe, nas duas primeiras partes da obra, de título comum,  

―Paisagem do Capibaribe‖, uma antítese, representada pelo mar, em ―Fábula do Capibaribe‖, e  

uma síntese, representada pela luta e vida espessa dos homens, em ―Discurso do Capibaribe‖,  

incorporando críticas à poesia pura, à sua própria poética e realizando denúncias sociais com a  

implicação de elementos do pensamento materialista por todo o poema, já que a relação de  

interdependência dos termos ao longo do texto não nos possibilita que as partes d‘O cão sem  

plumas sejam lidas separadamente. 

 

CONCLUSÃO 

 

Portanto, é inegável que O cão sem plumas é um marco da obra cabralina, tanto por sua  

abertura às questões sociais, quanto pela técnica de representação e de construção e  

desconstrução da linguagem que João Cabral de Melo Neto alcança no poema. No entanto, as  

cartas de Cabral a Drummond e a Alberto de Serpa trazem revelações sobre as ideias iniciais  

do poeta para a construção desta obra, o que nos permite uma nova leitura d‘O cão sem plumas 

e do próprio Cabral. Diante dela, percebemos que o poeta não se autoriza ser submisso de seus  

próprios projetos e ideias concretas e também não se distancia das denúncias sociais, pelo  

contrário, se reafirma como ―construtor‖ através da comunicação poética cautelosa e  

revolucionária.  

NOTAS: 

1 
Aqui, o autor faz referência, respectivamente, às obras: O cão sem plumas (1950), O rio 

(1954), Morte e vida  severina (1955) e Dois parlamentos (1961). 
2 

O epistolário será exposto a partir do projeto Edição comentada das cartas de João Cabral de 

Melo Neto a  Alberto de Serpa & Estudos críticos, desenvolvido pela própria autora e 

contemplado com bolsa PQ do CNPq, ao  qual este trabalho se vincula 

.
3 

Aquela que constitui um objeto de linguagem, que não deve partir da consciência individual 
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e da subjetividade  do escritor; ou seja, uma poesia que se auto constela e se auto titula, como 

afirma Püschel (2008, p. 83-84), a  partir da análise do ato escritural para Mallarmé.  
4 

Conferência pronunciada em 1963 na Universidade do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, no 

―Curso de Integração,  Ciência e Arte‖; em 1946, no Studium Générale, anexo à Escola 

Superior Técnica de Stuttgart, Alemanha. 
5 

Movimento que surgiu na ex-URSS, após 1920, a partir de escritores que se diziam 

proletários e comunistas, que  se dedicavam à produção de uma literatura de caráter realista, ou 

seja, que buscavam ―uma representação fiel da  realidade‖ e que ―davam pouca ou nenhuma 

atenção à forma e às sutilezas da arte‖, como posto por Slonim (1917- 1967, apud ANDRADE, 

2010, p. 157). 
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7 

METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO DE LITERATURA 

 

Ediléia Luiz da Paz 

Margareth C. de Castro Lobato (Orientadora) 

 

 

―Por isso é que, ao chegar à escolinha particular de Eunice 

Vasconcelos, cujo desaparecimento recente me feriu e me doeu, e 

a quem presto agora uma homenagem sentida, já estava 

alfabetizada. Eunice continuou e aprofundou o trabalho de meus 

pais. Com ela, a leitura da palavra, da frase, da sentença, jamais 

significou uma ruptura com a leitura do mundo. Com ela, a 

leitura da palavra foi a leitura da palavra mundo.‖ 

 

Paulo Freire 

Resumo 
 

O objetivo deste Trabalho de Conclusão de Curso é refletir sobre a qualidade da leitura 

literária praticada na escola e entender como têm sido desenvolvidas as práticas de leitura 

literária nas escolas brasileiras, de modo a obter um quadro de critérios que venham 

auxiliar os professores na elaboração de aulas que realmente desperte o interesse do aluno 

e o aproxime efetivamente do universo da leitura literária. A metodologia, por sua vez, 

possui viés qualitativo, cujos procedimentos técnicos consistem em pesquisa bibliográfica 

e análise documental, cuja vertente é aplicada ao ensino de literatura. De tal modo, neste 

trabalho, se analisam cinco planos de aula sobre leitura literária, que tenham como objeto 

o poema ― ou-me embora pra Pasárgada‖, do poeta Manuel Bandeira, com o intuito de 

se observar a didática utilizada pelos professores, os pontos positivos e negativos. Dessa 

forma, para fins de embasamento das discussões, recorre-se aos postulados teóricos de: 

Lajolo (2011) e Rocco (2020) acerca do descompasso existente entre as práticas de 

leitura literária desenvolvidas na escola e a formação do aluno leitor-crítico do texto 

literário; e a Moran (2015) e Gimenes (2018) para análise das abordagens didático-

metodológicas evidenciadas nos planos de aula, bem como, para contrastá-las com os 

princípios das Metodologias Ativas, que enfocam o aluno como sujeito ativo e 

participativo do processo de ensino-aprendizagem. Por fim, constatou-se que em algumas 

propostas de aula os professores pecam por obrigar os alunos a ler sob os 

direcionamentos de ―bons modelos‖ de leitura de poesia, o que impede que eles se 

relacionem mais afetivamente com o poema lido. No entanto, há os planos mais bem-

sucedidos, cujas estratégias de leitura são mediadas pelos professores enriquecendo a aula 

com um todo.  

Palavras-chaves: Leitura literária; Metodologias Ativas; fruição; ―Vou-me embora pra 

Pasárgada‖.  
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Abstract 
 

The intention of this Course Conclusion Paper is to debate the quality of literary reading 

practiced at school. Thus, the general objective is to analyze how literary reading 

practices have been developed in Brazilian schools, in order to obtain a framework of 

criteria that will assist teachers in the preparation of classes that really arouse the 

student's interest and effectively bring them closer to the universe of the literary reading. 

The methodology, in turn, has a qualitative bias, whose technical procedures consist of 

bibliographic research and documentary analysis, whose strand is applied to the teaching 

of literature. In this way, in this work, five lesson plans on literary reading are analyzed, 

whose object is the poem ―I'm going away to Pasárgada‖, by the poet Manuel Bandeira, 

in order to observe the didactics used by the teachers, the positive and negative points. 

Thus, for the purposes of basing the discussions, the theoretical postulates of: Lajolo 

(2011) and Rocco (2020) about the mismatch between the literary reading practices 

developed at school and the formation of the read-critical student of the text are used 

literary; and Moran (2015) and Gimenes (2018) for the analysis of the didactic-

methodological approaches evidenced in the lesson plans, as well as, to contrast them 

with the principles of Active Methodologies, which focuses the student as an active and 

participative subject in the process of teaching-learning. Finally, it was found that in 

some class proposals, teachers sin by forcing students to read under the guidelines of 

―good models‖ of reading poetry, which prevents them from relating more affectionately 

to the poem read. However, there are the most successful plans, whose reading strategies 

are mediated by teachers, enriching the class as a whole. 

Keywords: Literary reading; Active Methodologies; fruition; ―I'm going away to 

Pasárgada‖. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nos campos educacionais e literários, aborda-se, com frequência, um problema 

que ocupa lugar de destaque nas discussões acerca da educação brasileira: a qualidade da 

leitura de textos literários praticada em sala de aula. Assim sendo, a literatura tem sido o 

objeto central de estudo da didática literária. Para os que conhecem a realidade das 

escolas brasileiras não se pode negar a ocorrência de práticas didáticas que trabalhem 

com o texto literário. No entanto, Lajolo (2011) e Rocco (1994) observam que as leituras 

literárias ofertadas na educação básica não estimulam a fruição estética por parte dos 

alunos, pois, o trabalho com a literatura em sala de aula encontra-se vinculada às 

atividades mecanizadas, infrutíferas e desprovidas de prazer. Assim, diante dessa 

problemática, este trabalho se propõe a analisar de quais maneiras a Teoria da 

Aprendizagem Ativa pode auxiliar os professores na construção de aulas de literatura que 

realmente promovam a aprendizagem. 
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Nesse enfoque, a teoria da aprendizagem ativa pode ser definida como uma 

metodologia de ensino, cuja principal característica é situar o aluno como foco principal 

do processo de ensino-aprendizagem. Ao ter mais liberdade para agir e exercendo um 

papel mais ativo no processo de aquisição do conhecimento, de acordo com essa teoria, o 

aluno ―aprende a fazer, fazendo‖. Desse modo, ao enfatizarmos as dificuldades do ensino, 

compreende-se que as aulas de literatura nas escolas brasileiras geralmente são 

improdutivas, pois não instigam o potencial de aprendizagem latente em todo estudante, 

de modo que transformam a leitura de textos literários, que deveria ser fonte de prazer e 

interação, em infecundas práticas de ensino que só provocam enfado e desinteresse nos 

estudantes. 

Haja vista, tal problemática evidencia que se faz necessário construir práticas de 

ensino que rompam com esse desencontro entre o texto literário e os estudantes. Diante 

do truísmo de que os estudantes brasileiros têm aversão às leituras de textos literários 

propostas pelos professores, este trabalho, com o intuito de contribuir com a mudança 

desse quadro desanimador, se propõe a apresentar   que possam auxiliar os professores na 

construção aulas de leitura literária nas quais realmente ocorra, por parte dos alunos-

leitores, a tão esperada imersão no texto e o alargamento das significações.  

Uma vez apresentado o problema que norteia essa discussão, este trabalho 

objetiva, de modo geral, apresentar um quadro de critérios nos quais os professores 

possam se basear para elaborar aulas de acordo com a perspectiva da aprendizagem ativa. 

Assim sendo, para se cumprir tal objetivo, elucidam-se os seguintes objetivos específicos: 

a) problematizar as práticas de leituras literárias nas quais os professores reduzem a 

leitura a um mero status de produto, uma vez que os educadores se utilizam de estratégias 

propagandistas com intuito de despertar nos alunos o interesse pela leitura; b) identificar 

quais os problemas relacionados à leitura literária que o aporte teórico aponta; c) analisar 

as possibilidades de solução para tais problemas, de modo que se vá  estabelecendo os 

critérios que são o norte do objetivo geral. 

Quanto à metodologia utilizada nesta pesquisa, destaca-se o viés qualitativo, uma 

vez que se baseia em análises, descrições e investigações da realidade a qual se propõe a 

investigar. Já em relação aos objetivos, esta pesquisa é de caráter explicativo e descritivo. 

No que concerne aos procedimentos técnicos, configura-se como uma pesquisa 

bibliográfica e análise documental, cuja vertente é aplicada ao ensino de literatura. 

Diante do exposto, inicialmente, se propõe a analisar cinco planos de aula de 

literatura que tenham como objeto o poema ―Vou-me embora pra Pasárgada‖ do poeta 
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Manuel Bandeira. Dedicar-se-á maior ênfase, durante as análises, aos aspectos didático-

metodológicos utilizados pelos professores, com o intuito de se constatar as perspectivas 

de ensino aderidas por eles.  

Ademais, ainda durante as análises, os planos de aula serão comparados com o 

intuito de se criar um quadro identificando o que eles têm em comum e no que eles se 

diferem. Em seguida, pretende-se analisar as possibilidades de esses planos promoverem 

uma aprendizagem efetiva, e também se eles se enquadram ou não na problemática 

discutida por Lajolo (2011) e Rocco (1994). Tal problemática refere-se à qualidade das 

aulas de leitura literária lecionadas nas escolas brasileiras, que na maioria das vezes se 

mostram infrutíferas e desmotivadoras. Na sequência, serão discutidas algumas 

possibilidades de se construir práticas didáticas significativas para o ensino de literatura 

na escola, apresentando, por fim, um quadro de critérios que podem auxiliar os 

professores na elaboração de um bom plano de aula sobre leitura literária. 

Logo, espera-se com este trabalho, elucidar e discutir os critérios que melhor 

auxiliem os professores na construção de práticas de ensino que realmente promova a 

fruição da leitura literária, de cujo processo pode emergir o sentimento de prazer, bem 

como, o alargamento das significações do texto, fruto da interação entre o aluno-leitor 

com o texto literário.  

 

AS PRÁTICAS DE LEITURA LITERÁRIA NA ESCOLA: DESAFIOS E 

POSSIBILIDADES 

 

A qualidade do ensino de literatura nas escolas brasileiras está restrita aos 

aspectos avaliativos. Nesse cenário, a função da literatura acaba sendo puramente 

instrumental, e, por isso, contrária a todos os ideais e princípios defendidos por 

estudiosos da literatura, como Antonio Candido. Candido (2011) concebe a literatura 

como sendo um bem incompressível, ou seja, não pode ser negada a ninguém. De tal 

modo, o crítico literário alça a literatura a um tipo de objeto elementar que alimenta o 

sujeito na construção de sua humanidade, isso porque, para ele, a literatura é imagem e 

transfiguração da vida. Ele defende a ideia de que a literatura é uma questão de política 

pública e deveria pertencer à lista dos direitos humanos, ocupando um lugar de bem 

fundamental, dada a necessidade universal humana de fabulação. 

 
Vista deste modo a literatura aparece claramente como manifestação universal 

de todos os homens em todos os tempos. Não há povo e não há homem que 
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possa viver sem ela. Isto é, sem a possibilidade de entrar em contato com 

alguma espécie de fabulação. Assim como todos sonham todas as noites, 

ninguém é capaz de passar as vinte e quatro horas do dia sem algum momento 

de entrega ao universo fabulado. (CANDIDO, 2011, p. 174) 

 

 Quisera que a escola brasileira tivesse uma visão tão abrangente da literatura. No 

entanto, não é isso que se vê, como Lajolo (2011) e Rocco (1994) observam, a qualidade 

dessas leituras é, na maioria das vezes, infrutíferas, pois são atividades coercitivas que 

acabam por tolher das práticas de leitura uma de suas principais características: o prazer.  

Desse modo, uma vez apresentada a importância da literatura na formação 

humana dos sujeitos, é importante que se discuta, mesmo que brevemente, sobre o que 

vem a ser literatura.  Assim, dada as múltiplas significações que o termo literatura 

alcançou e alcança ao longo dos séculos, traz-se aqui a concepção que o próprio Cândido 

(2011, p. 174) tem sobre ela: 

 

Chamarei de literatura, da maneira mais ampla possível, todas as criações de 

toque poético, ficcional ou dramático, em todos os níveis de uma sociedade, 

em todos tipos de cultura, desde o que chamamos folclore, lenda, chiste, até as 

formas mais complexas e difíceis da produção escrita das grandes civilizações. 

 

O posicionamento de Cândido (2011) em relação à literatura é deveras 

enriquecedor e vem ao encontro dos objetivos deste trabalho à medida que propõe um 

olhar diferente sobre a literatura e sua função humanizadora. O tratamento que ele 

confere à essa arte, destoa completamente das atividades de ensino sobre literatura 

geralmente praticadas nas escolas brasileiras, pois, em muitas vezes, os alunos não veem 

sentido para o ato de ler devido às atividades de leitura estarem desconectadas de suas 

vidas. Nessa conjuntura, lê-se somente para responder aos exercícios do livro didático, e 

a assimilação do conteúdo, se houver, não é utilizada para nenhum propósito.  

Ademais, Lajolo (2011, p. 10), ao dissertar sobre o tratamento que o texto literário 

recebe nas salas de aula, observa que ―o problema é que os rituais de iniciação propostos 

aos neófitos parecem não agradar: o texto literário, objeto do zelo e do culto, razão de ser 

do templo, é objeto de um nem sempre discreto, mas sempre incômodo, desinteresse e 

enfado dos fiéis – infidelíssimos, aliás – que não pediram para estar ali‖. 

A autora ainda confirma tais observações ao trazer exemplos de falas de 

professores que retratam o constante desinteresse dos alunos pela literatura. Segundo ela, 

as reclamações registradas na obra podem ser colhidas em diferentes escolas brasileiras, 

―do Oiapoque ao Chuí‖ (LAJOLO, 2011, p.10). Um dos principais problemas que Lajolo 
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(2011) observa nas aulas de literatura praticadas nas escolas brasileiras é o status de 

mercadoria, a qual os alunos são obrigados a ―comprar‖. Dessa maneira, se a literatura é 

um produto, os professores devem ser astutos ―vendedores‖ para convencer os alunos a 

comprá-la. No entanto, na maioria das vezes, as negociações da leitura provocam a perda, 

mesmo que em parte, das suas principais especificidades: ser ferramenta com a qual se 

alcance a fruição estética e, por conseguinte, ser fonte de prazer.  

Em virtude disso, segundo Lajolo (2011), às práticas propagandistas de 

incentivo à leitura literária, deixam marcas negativas nos estudantes, pois o ―sucesso‖ só 

foi possível mediante atividades coercitivas e tolhedoras, cujas marcas de sofrimento 

podem ser observadas não só nos alunos, como também nos professores. A autora 

esclarece que, no que concerne ao relacionamento harmonioso com o texto literário, não 

há fórmulas mágicas, sendo que na tentativa de se construir tais soluções, os professores, 

geralmente, acabam mergulhando numa espécie de imediatismo ingênuo que resolvem o 

problema somente na sua superficialidade, passando ao largo das zonas profundas desse 

conflito.  

 Rocco (1994), por sua vez, ao discorrer sobre a importância que a leitura e a 

escrita alcançam na sociedade, faz um apanhado sobre a história da leitura no mundo 

ocidental e esclarece que, desde a Antiguidade, tal capacidade humana sempre fora 

motivo de calorosos debates. A autora levanta questionamentos, também, sobre o que 

vem a ser leitura e sobre o porquê de tal atividade ser uma constante preocupação dos 

especialistas em educação na contemporaneidade. A resposta a esses questionamentos 

vem do truísmo de que a leitura e a escrita são duas faculdades imprescindíveis para se 

viver em sociedade, uma vez que vivemos numa sociedade ―pluri-letrada‖. No entanto, a 

autora enfatiza, muito claramente, que as faculdades de ler e escrever nem sempre foram 

vistas como atividades de prestígio ao longo da história. Um exemplo disso é a 

insurgência de Platão, filósofo grego da Antiguidade, contra a escrita e, por conseguinte, 

contra a leitura, pois para ele tais atividades trariam o esquecimento das tradições orais 

cultivadas pelos cidadãos. 

Dessa forma, por configurar-se como uma ferramenta imprescindível para se 

viver em sociedade, a leitura ocupa um papel de destaque nas escolas brasileiras. Assim, 

Rocco (1994) observa que as preocupações inerentes sobre o que vem a ser leitura e quais 

as melhores maneiras de se trabalhar com ela são, nas últimas décadas, pautas de debates 

constantes na sociedade brasileira. A autora esclarece que tais preocupações estão 

fundamentadas em distintas ideologias, as quais se diferem nas concepções do que vem a 
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ser leitura, de quais as maneiras mais profícuas de se trabalhá-la e, de modo geral, do que 

vem a ser leitor, texto e livro. Em síntese, o texto da autora aborda a leitura de forma 

ampla, e ela não descarta em sua análise as dimensões políticas, históricas e sociais que 

fomentam o ato de ler.  

Destarte, Rocco (1994) esclarece que uma vez estabelecida a importância de os 

alunos dominarem a leitura e a escrita, cabe à escola o papel de planejar, implementar e 

realizar tais tarefas. Essa incumbência é institucional, mas, para tanto, a instituição 

escolar pode dialogar com outras matrizes que também são geradoras de práticas 

educativas, a exemplo da família, grupos sociais e veículos de massa. A autora observa 

que a escola trabalha com várias interfaces da leitura, sendo que a do texto ficcional 

ocupa um papel de destaque nessas atividades. Então, como observam Lajolo (2011) e 

Rocco (1994), não há falta de práticas de leitura literária na escola brasileira. Entretanto, 

a problemática identificada pelas duas estudiosas é o tratamento que o texto literário 

recebe em sala de aula. Sob tal ótica, Rocco (1994, p. 41) ilustra: 

 
(...) Há o ler puramente funcional. E há o ler do produto ficcional – que deveria 

ser fonte de prazer para os estudantes, mas que, ao contrário, acaba por se 

constituir em desagradável exercício de coerção, momento em que melhor se 

evidenciam o autoritarismo e a extemporaneidade que vêm marcando boa parte 

de nosso sistema escolar. E é nesse mesmo momento que se anulam as 

possibilidades de fruição da leitura. 

  

Dessa maneira, pode-se perceber que diante de didáticas coercitivas as práticas 

de leituras não fluem e, o aluno, na maioria das vezes, não vê sentido em praticar uma 

atividade que não lhe faz bem. Logo, diante do desafio de construir aulas de leitura 

literária prazerosas, Lajolo (2011), ao discorrer sobre ―o que fazer com o texto literário 

em sala de aula‖, ressalta que o lugar de fala do professor contemporâneo é relegado à 

inércia, pois a voz dos docentes foi substituída por um script de autoria alheia, cujas 

determinações os professores são obrigados a seguir. Esses scripts estão nos livros 

didáticos e neles as atividades de leitura são, na maioria das vezes, técnicas 

interpretativas tradicionais que se dizem motivadoras. Sobre isso Lajolo (2011, p. 12) 

enfatiza que, 

 
Propor palavras cruzadas, sugerir identificação com uma ou outra personagem, 

dramatizar textos e similares atividades que manuais escolares propõem é 

periférico ao ato de leitura, ao contato solitário e profundo que o texto literário 

pede. Ou o texto dá um sentido ao mundo, ou ele não tem sentido nenhum. E o 

mesmo se pode dizer de nossas aulas. 
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Em suma, o posicionamento de Lajolo (2011) deixa claro que a leitura deve ser 

uma atividade que realmente proporcione o contato individual do aluno com o livro, de 

maneira que o estudante-leitor possa se relacionar subjetivamente com o texto, e este 

possa assumir significações no mundo do aluno.  

 

METODOLOGIAS ATIVAS: POSSIBILIDADES DIDÁTICAS PARA O ENSINO 

DE LITERATURA 

 

As práticas de leitura literária, conforme evidenciadas, estão muito restritas no 

ambiente escolar. Uma alternativa com vista a superação das barreiras impostas pelo 

tradicionalismo cristalizado no ensino tem sido a incorporação dos ideais construtivistas 

no processo didático. Para o construtivismo, o aluno é o centro de todo o processo de 

ensino-aprendizagem, e caberia ao professor mediá-lo na construção de seus saberes e 

desenvolvimento das suas habilidades sociocognitivas.  

Assim, orientados pelos princípios ativos do construtivismo, os professores 

tornariam as aulas mais significativas para os alunos. Moran (2015), ao discutir sobre a 

aprendizagem ativa, caracteriza-a como uma metodologia de ensino mais profícua do que 

as tradicionais, porque que ela valoriza, sobretudo, o aluno como sujeito de sua própria 

aprendizagem. A esse respeito o professor postula que ―as metodologias ativas dão ênfase 

ao papel protagonista do aluno, ao seu envolvimento direto, participativo e reflexivo em 

todas as etapas do processo, experimentando, desenhando, criando, com orientação do 

professor‖. (MORAN, 2015, p. 41)  

Dessa maneira, no que concerne ao papel ativo do aluno dentro das concepções 

das metodologias ativas, pode-se observar uma clara relação das postulações de Lajolo 

(2011) para com tal metodologia. Essa aproximação dá-se na observância que a autora 

faz entre a profícua relação entre a leitura do mundo e o mundo da leitura, como já 

sugestionado pelo título da obra: ―Do mundo da leitura para a leitura do mundo‖ 

(LAJOLO, 2011). Aliás, pode-se constatar que o nome da obra é um claro tributo aos 

pressupostos base da pedagogia freiriana sobre as práticas de leitura, já que Freire (1988) 

argumenta que a leitura do mundo antecede a leitura da palavra.  

Nesse prisma, a aprendizagem ativa configura-se uma importante teoria para 

auxiliar o professor na elaboração de aulas de leitura literária, tendo como norte a tão 

esperada fruição. Sobre a aprendizagem ativa, Moran (2015, p. 18) argumenta que ―as 

metodologias ativas são pontos de partida para avançar para processos mais avançados de 
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reflexão, de integração cognitiva, de generalização, de reelaboração de novas práticas‖. 

Então, uma das principais características das metodologias ativas é situar o aluno como 

foco principal do processo de ensino-aprendizagem, pois, de acordo com essas 

perspectivas, o educando é um ser ativo que também é responsável por sua própria 

aprendizagem. Tal premissa mostra-se antagônica em relação à concepção bancária de 

educação, formulada por Freire (2018), de cujas práticas o aluno emerge como um ser 

passível, mero recipiente, onde, o professor, autoridade maior, deposita seu 

conhecimento. 

Gimenes (2018), ao dissertar sobre como as metodologias ativas podem 

contribuir com o ensino de literatura, aborda didáticas possíveis que viriam a despertar 

nos alunos o interesse pela leitura. Um dos pontos levantados pela autora é a proposta da 

Sala de Aula Invertida (SAI) aliada às Tecnologias Digitais da Informação e 

Comunicação (TDICs). Sobre a SAI, a professora explica: 

 
De maneira sintética e simples, podemos dizer que a sala de aula invertida ou 

flipped classroom é uma metodologia ativa que ressignifica o papel do aluno, 

do professor e da aprendizagem. Coloca o aluno no centro do processo de 

ensino aprendizagem, como protagonista e promove o desenvolvimento de 

uma aprendizagem ativa, investigativa e colaborativa. (GIMENES, 2018. p. 2)  

 

Dessa maneira, de acordo com as premissas da sala de aula invertida, as 

atividades propostas pelos professores podem ocorrer fora do âmbito da sala de aula. 

Assim, pode-se usar tal abertura para os trabalhos com a leitura de textos literários. 

Lajolo (2011) enfatiza que a atividade de leitura deve ser fonte de prazer. Para tanto, o 

aluno deveria praticar tal ato num ambiente propício. É fácil depreender que no ambiente 

da sala de aula, dada a natural agitação dos alunos, seja muito difícil praticar uma leitura 

mais introspectiva, na qual o aluno leitor possa realmente mergulhar no texto. Logo, a 

proposta da sala de aula invertida vai ao encontro dessa necessária relação íntima do 

aluno-leitor com o texto literário. Tal proposta seria possível quando o professor enviasse 

ou indicasse o texto previamente aos alunos para que eles pudessem fazer a leitura em 

casa, isso sem aplicar as atividades interpretativas do livro didático que, ao ver de Lajolo 

(2011, p. 12) são ―periféricos ao ato de leitura‖.  

Nesse contexto, o professor poderia orientar que os alunos procurassem reservar 

um horário específico para fazerem a leitura, bem como, buscar estar num ambiente 

calmo e tranquilo. Segundo essa proposta, os alunos já viriam à aula munidos de 

conhecimento a respeito do texto a ser discutido. Então, a professora abriria um debate 
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para que os alunos pudessem discutir, entre eles e com ela, as impressões e significações 

a que chegaram sobre a obra lida. Só após esse contato real com o texto, é que seria 

adequado a professora entrar com as atividades do livro didático, pois, como Lajolo 

(2011) ressalta, o professor tem um obrigatório script de autoria alheia a seguir. 

Gimenes (2018), com o intuito de apresentar as contribuições das metodologias 

ativas para o desenvolvimento das práticas de leitura literária, destaca o uso das TDICs, 

que por estarem ao alcance do jovem altamente imerso no mundo tecnológico do século 

XXI, podem contribuir de maneira significativa com o ensino de literatura. A proposta 

apresentada por Gimenes (2018) é a dos games, ferramenta muito utilizada para a 

diversão dos jovens, mas que pode vir a ser um excelente suporte para se trabalhar com a 

literatura. Esse trabalho seria possível mediante a adaptação de obras literárias ao 

universo dos games. Gimenes (2018) esclarece que para se construir um trabalho tão 

ousado é preciso elencar profissionais que conheçam o universo da literatura a fundo, 

bem como, os meandros da tecnologia dos games. A professora traz modelos bem-

sucedidos dessas didáticas, a exemplo do jogo RPG sobre Os Lusíadas, criado por 

Santiago Minetti, aluno de graduação do curso de Letras da UNIP (SP). 

A partir dos exemplos trazidos por Gimenes, pode-se considerar os games como 

sendo uma ferramenta de suporte que venha despertar nos alunos o interesse pela leitura. 

No entanto, um dos percalços à essa alternativa apontada pela professora é o pré-conceito 

que muitos estudiosos mais tradicionais têm em relação aos jogos, uma vez que, à priori, 

tal ferramenta é utilizada somente para a diversão. À guisa de explicação, pode-se 

postular que esse pré-conceito que teme a relação dos games com a literatura está muitas 

vezes ligado ao status da literatura enquanto arte erudita, que uma vez trazida ao universo 

tecnológico dos games, passaria por uma espécie de desvalorização. A esse respeito, 

Gimenes (2018, p. 5) destaca que ―o preconceito que existe em relação a jogos 

desaparece quando pensamos que não há linguagem pura, portanto, a literatura, uma 

narrativa, não é única e preciosa e muito menos pode prevalecer sobre outras linguagens, 

já que a própria narrativa dispõe-se em várias linguagens‖. 

Diante do exposto, depreende-se que a professora desmistifica a literatura como 

arte suprema e propõe que ela seja atualizada em contextos mais acessíveis e dinâmicos. 

A propósito, Lajolo (2011) também aponta a mistificação das obras literárias como sendo 

um dos empecilhos que alimenta o desencontro do aluno com o texto literário. Sob tal 

perspectiva, o livro e os escritores são entidades supremas dignitarias de práticas de 
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leituras orientadas sob o ―ler para admirar‖. Assim, não é difícil compreender que, sob 

tais condições, o aluno-leitor acaba por temer a obra literária e o próprio escritor.  

Todavia, no que tange à construção da obra literária, sabe-se que nenhum 

escritor escreve para si mesmo: o leitor é seu norte, é para ele que o escritor constrói a 

obra. De tal modo, Rocco (1994, p. 125) ilustra que, ―o criador de literatura, quando 

produz seu texto, não o faz para si próprio. Ele escreve pelo outro e para o outro: o leitor 

é o contraponto essencial e integrador do texto‖. 

Nesse enfoque, se a literatura fosse abordada nas escolas sob o viés dialógico 

poder-se-ia promover uma aproximação mais efetiva do aluno-leitor com o texto literário, 

pois nessas condições, o aluno é considerado um ser ativo, social e histórico que 

interpretará o texto literário de acordo com a leitura e aprendizagens que ele faz do 

mundo que o rodeia. Dito de outra maneira, o aluno já vem para escola preenchido de 

uma bagagem que é fruto de suas vivências. Portanto, ao descartar tais conhecimentos, as 

pedagogias tradicionais reduzem os estudantes a meros recipientes vazios dentro dos 

quais o professor despeja o conhecimento institucionalizado.  

Por fim, Lajolo (2011) conclui que, o fruto da relação dialética entre o mundo da 

leitura e a leitura do mundo seja a transposição dos limites impostos. 

 
Onde acaba uma e começa a outra? Talvez os limites sejam esgarçados, aquela 

terceira margem do rio de que fala Guimarães Rosa.... Muito embora 

estreitamente entrelaçados na vida real, mundo da leitura e leitura do mundo 

distinguem-se aqui; invocando a temporária suspensão do real que os livros 

patrocinam como forma de iluminar e fecundar o retorno ao real, em cada parte 

do livro predomina um deles. (LAJOLO, 2011, p. 7) 

 

Diante de tão rica postulação, constata-se que se a literatura ilumina e fecunda o 

retorno ao real, ela é uma profícua ferramenta que auxilia a expansão do que o sujeito 

tem a dizer, alargando nele distintas visões de mundo pautadas, sobretudo, na fruição 

estética e na criticidade.  

 

“VOU- ME EMBORA PRA PASÁRGADA": UMA BREVE ANÁLISE 

 

Para fins de contextualização, apresenta-se nesta seção, uma breve análise do 

poema ―Vou-me embora pra Pasárgada‖, do poeta Manuel Bandeira, e evidencia-se os 

motivos que levaram a escolha deste como tema dos cinco planos de aula, objetos de 

análise e discussão neste trabalho. A ideia surgiu a partir de uma aula que lecionei na 

Prática como Componente Curricular (PCC), ―O som e o sentido‖, ministrada pelos 
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professores Wilson Flores e Solange Yokosawa. Dentre as etapas da PCC, eu tinha de 

ministrar uma aula na qual apresentasse e lesse um poema junto com os alunos, para que 

eles pudessem prestar atenção na maneira como os recursos sonoros utilizados no texto 

contribuíam com a construção do sentido.  

Diante disso, a minha intenção era abordar a leitura de um poema que 

despertasse o interesse dos alunos, e a escolha de ―Vou-me embora pra Pasárgada‖ foi 

proposital, pois vejo nesse texto atitudes transgressoras do eu-lírico que rejeita a vida que 

tem e projeta para um mundo utópico todas as coisas que a vida real lhe nega, cujas 

impetuosidades vão ao encontro dos anseios subjetivos dos jovens que, por natureza, 

querem transgredir as ordens impostas pelos adultos. No que concerne à aula, acredito 

que foi bem-sucedida. Os alunos interagiram bem com o texto, e como atividade final 

propus que eles construíssem uma paródia do poema, texto no qual eles podiam construir 

suas próprias ―Pasárgadas‖, uma terra ideal na qual eles pudessem se livrar de todas as 

privações que a vida real lhes impõe. Nessa etapa, mais uma vez houve uma boa recepção 

dos alunos, todos fizeram a atividade de produção textual e finalizamos a aula com a 

leitura das paródias. Tal atividade foi de suma importância para conhecer as pluralidades 

subjetivas dos alunos, pois nenhuma das ―Pasárgadas‖ construídas era igual a outra; 

assim como os sujeitos que a criaram também não o eram. 

Assim sendo, para este trabalho de conclusão de curso, pensei em pesquisar 

outros planos de aula que também tivessem como tema o poema já mencionado, para que 

eu pudesse verificar distintas didáticas e abordagens utilizadas pelos professores no 

intuito de promover a interação do aluno com o texto. No entanto, tive muitas 

dificuldades para encontrar tal material. Contatei muitos professores de literatura e 

nenhum deles tinha trabalhado esse poema em específico. Os planos que consegui foram 

encontrados na internet, mas nenhum deles aborda somente o poema-alvo dessa 

atividade, pois trabalham com um conjunto de poemas e/ou músicas, mas evidenciam 

claramente o percurso metodológico utilizado nas práticas de leitura literária, que é o 

objetivo principal da análise proposta neste trabalho. Isto posto, apresenta-se agora um 

breve apanhado da fortuna crítica acerca do poema que embasa a escolha dos planos de 

aula. 

―Vou-me embora pra Pasárgada‖ é um dos poemas mais estudados da literatura 

brasileira. Num artigo intitulado, ― ou-me embora pra Pasárgada‖: devaneio e processo 

social, Wilson Flores Jr., professor de Literatura da Universidade Federal de Goiás, traça 

um panorama da fortuna crítica acerca desse poema que é considerado por muitos críticos 
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a obra prima do poeta Manuel Bandeira. Com o intuito de analisar as ambivalências que 

perpassam esse texto, Flores Jr. (2015) traz as principais leituras críticas dedicadas a esse 

clássico e observa que quase todas elas assumiram os trágicos elementos da biografia do 

poeta como sendo as ferramentas ideias para se alcançar o sentido do texto. Tais 

associações são corroboradas, muitas vezes, com base no próprio ―Itinerário de 

Pasárgada‖, texto no qual o próprio Bandeira assume que concebeu esse poema sob uma 

atmosfera de profundo desânimo: 

 
Mais de vinte anos depois, quando eu morava só na minha casa da Rua do 

Curvelo, num momento de fundo desânimo, da mais aguda sensação de tudo o 

que eu não tinha feito na minha vida por motivo da doença, saltou-me de súbito 

do subconsciente esse grito estapafúrdio: ―Vou-me embora pra Pasárgada!. 

(BANDEIRA, 1958 apud FLORES JR., 2015, p. 313) 

  

De tal maneira, essa interpretação do poema parece ser um lugar comum na 

crítica literária brasileira, tanto que é a mais utilizada nos livros didáticos. No entanto, 

Flores Jr. (2015), fundamentado no texto À estrela da vida inteira, de Antonio Candido e 

Gilda de Mello e Souza, defende que os elementos da psicologia individual do poeta não 

devem ser o ponto de partida para se construir a análise de um poema, uma vez que a voz 

que se enuncia no texto é uma personalidade literária de cujas manifestações emergem os 

contornos de uma personagem. Assim, o professor traz a síntese das distintas análises 

conferidas ao poema: os que postulam que a desgraça da vida pessoal do poeta, permeada 

de restrições pelo fato de ele ser, desde criança, um tuberculoso, é o recurso mais 

profícuo para se obter uma análise mais integralizada do poema. Desse contexto crítico 

emerge, então, nomes de críticos literários como: Ribeiro Couto; Francisco de Assis 

Barbosa; Giovani Ribeiro e Adolfo Casais Monteiro.  

Ademais, num contraponto ao consenso crítico apresentado, Flores Jr (2015) 

recorre às análises críticas que se diferem das já citadas. Nessa espécie de segundo grupo 

de críticos, os estudiosos se afastaram dos direcionamentos já postulados por aqueles que 

reiteram as informações contidas em Itinerário de Pasárgada, para os quais a matéria-

prima de ―Vou-me embora pra Pasárgada‖ são as desventuras pessoais do próprio 

Bandeira. Os principais nomes do grupo de críticos que não reduz o poema a um objeto-

motivo pelo qual Manuel Bandeira vai renegar a vida madrasta que tem e construir à sua 

maneira uma terra ideal, onde ele possa desfrutar de todas as benesses que a vida real lhe 

privou, são: Mário de Andrade, Sérgio Buarque de Holanda e Lêdo Ivo.  
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Nesse grupo, Mário de Andrade postula que o evasionismo que perpassa o 

poema é fruto do ―Vou-me emborismo popular e nacional‖, sentimento comum dos 

poetas brasileiros contemporâneos, mas que fora também vigente no Romantismo e 

Parnasianismo, alcançando, assim, o próprio Modernismo. Já Sérgio Buarque de 

Holanda, lança sobre o poema um outro olhar interpretativo, no qual ele postula que em 

―Vou-me embora pra Pasárgada‖, Bandeira não abdica a vida madrasta que têm, mas sim 

deseja conquistar e superar a vida cotidiana, pois numa atmosfera de tensão e desencontro 

entre o mundo visível e a vida íntima e pessoal do poeta, esta é a mais prejudicada. E, por 

fim, no que concerne à interpretação do poema, Lêdo Ivo apregoa que a Pasárgada 

bandeiriana se difere de outros poemas eva sionistas, a exemplo L'Invitation au Voyage, 

de Baudelaire, à medida que o eu-lírico bandeiriano não deseja construir um paraíso para 

si, mas sim plagiar e recriar a realidade por meio do universo infantil. 

Em síntese, Flores Jr. (2015) parece concordar mais com as leituras do segundo 

grupo de críticos do que com a dos primeiros, pois ele observa que as tensões que 

perpassam o poema de ponta a ponta têm raízes não só na desventurada biografia de 

Manuel Bandeira, como também nas raízes históricas de um Brasil que durante muito 

tempo teve como principal característica as marcas e resquícios da escravidão. Dessa 

maneira, para finalizar o artigo, o professor postula que, 

 
A escravidão que ―espalhou por nossas vastas solidões uma grande suavidade‖ 

é, ao menos em parte, a raiz histórica em que se ancora os devaneios do poema, 

que alimentam parte de seu encanto e que o cindem de forma a estabelecer 

outros prismas interpretativo tanto para a melancolia que atravessa o texto 

quanto para a euforia meio obsessiva que o poema procura expressar. (...) As 

tensões cindem o poema de uma ponta a outra. Confrontam-se, na estrutura do 

poema, por um lado, a forma fixa tradicional, a regularidade, a ordem, o 

movimento circular, em anel, e, por outro, a fragmentação, a desordem, a 

ambivalência, o movimento claudicante e falhado. (FLORES JR., 2015, p. 323-

324) 

 

Diante do exposto, constata-se que o percurso analítico construído por Flores Jr. 

(2015) evidencia as ambivalências que perpassam o poema: ―realizações e derrotas‖; 

―construção e ruína‖; ―euforia e melancolia‖, e são responsáveis pelas significações 

atribuídas ao texto. Estas, no entanto, vão além das interpretações já pré-concebidas e 

intrinsecamente relacionadas aos trágicos acontecimentos da vida pessoal de Manuel 

Bandeira.  

Por fim, uma vez apresentada esse breve apanhado da fortuna crítica acerca do 

poema, faz-se necessário tecer considerações sobre o que vem a ser um plano de aula, 
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qual sua organização e estrutura, já o corpus de análise desta pesquisa que são os cinco 

planos de aula.  

 

PLANO DE AULA: DEFINIÇÃO E ESTRUTURA  

 

Plano de aula é o instrumento norteador da didática do professor. Ele é 

responsável pela estruturação de todo o processo didático-metodológico, contemplando 

desde o conteúdo e objetivos das aulas até o método de avaliação utilizado. Nesse 

sentido, Libâneo (1994) argumenta que a aula é a forma predominante do processo de 

ensino. É na aula que organizamos ou criamos as situações docentes, isto é, as condições 

e meios necessários para que os alunos assimilem ativamente conhecimentos, habilidades 

e desenvolvam suas capacidades cognoscitivas. Aliás, a aula é organizada e prevista por 

meio do plano de aula, que é um detalhamento do plano de ensino.  

Sendo assim, no plano de ensino há unidades e subunidades previstas em linhas 

gerais, que assumem especificidades em prol de uma situação de ensino real, que é a aula. 

De tal modo, os conteúdos do plano de ensino devem ser sistematizados de acordo com a 

característica da aula que o professor precisa ministrar. Libâneo (1994) esclarece que na 

elaboração de um plano de aula, o professor jamais deve perder de vista que a aula é um 

período de tempo passível de variação, pois frequentemente se pode observar a 

impossibilidade de se ministrar todo o conteúdo de um tópico ou unidade somente numa 

aula. Com base nisso, o mais aconselhável é que o professor busque planejar uma 

sequência de aulas, na qual deva haver tempo necessário para que ocorra a consolidação 

da aprendizagem e, sobretudo, que haja tempo para o professor refletir sobre sua prática. 

 
O professor consciencioso deverá fazer uma avaliação da própria aula. 

Sabemos que o êxito dos alunos não depende unicamente do professor e de seu 

método de trabalho, pois a situação docente envolve muitos fatores de natureza 

social, psicológica, o clima geral da dinâmica da escola etc. Entretanto, o 

trabalho docente tem um peso significativo ao proporcionar condições efetivas 

para o êxito escolar dos alunos. (LIBÂNEO, 1994, p. 243)  

 

Logo, compreende-se que o planejamento de uma aula não se resume ao ato de 

ministrá-la em si, pois o professor deve incluir no seu planejamento a autocrítica, atitude 

essa que pode identificar as falhas e, por conseguinte, o docente buscará corrigi-las para 

as próximas aulas. Ademais, é importante que um plano de aula apresente uma 

metodologia coerente e significativa. Para tanto, Tobase, Almeida e Vaz (2021) destacam 

que, para um planejamento criterioso, é imprescindível que os objetivos propostos sejam 
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pautados na ―Taxonomia de Bloom‖, que ela define como: ―uma estrutura de organização 

hierárquica de objetivos educacionais''. Essa taxonomia resultou do trabalho de uma 

comissão multidisciplinar de especialistas de várias universidades dos Estados Unidos, 

liderada por Benjamin S. Bloom, na década de 1950.‖ (Idem, 2021, p. 6) 

Dessa forma, de acordo com a ―Taxonomia de Bloom‖, as possibilidades de 

aprendizagem são definidas sob três amplos domínios: o cognitivo, que abrange a 

aprendizagem intelectual do aluno, no sentido de se dominar um conhecimento; o afetivo, 

que abrange a capacidade de sensibilização e a progressão dos valores adquiridos pelos 

alunos e; por fim, o psicomotor, que abrange as habilidades pelas quais aos alunos 

executarão as tarefas propostas fazendo uso de seus organismos musculares. (Idem, 2021) 

Por fim, as autoras esclarecem que os objetivos propostos num plano de aula 

devem ser definidos de acordo com a aprendizagem que o professor almeja que os alunos 

assimilem de cada um dos três campos citados. Dito isto, passar-se-á, para fins de análise, 

a seção de apreciação dos cinco planos de aula que constituem o corpus desta pesquisa. 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO 

 

Para fins de análise e discussão, selecionou-se cinco planos de aulas de Língua 

Portuguesa, verticalizados ao ensino da Literatura na Educação Básica, em especial, 

ensino de poesia, os quais abordavam o poema ―Vou-me embora pra Pasárgada‖, de 

Manuel Bandeira. Os planos serão analisados com base no aporte teórico já evidenciado, 

o qual se detém a discutir e evidenciar as contribuições do modelo sociointeracionista de 

ensino, com ênfase nas metodologias ativas, bem como, as estratégias de leitura 

praticadas na escola e que visam à formação do leitor literário. De tal modo, os quadros 

comparativos apresentados a seguir, destinam-se à explanação da metodologia, dos 

recursos didáticos e da avaliação evidenciados nos cinco planos de aula, e que são 

pertinentes para realização desta análise. 

 
Quadro 1. Plano de aula elaborado pelo PDE/MEC. 

PLANO DE AULA 1 – FORMAR LEITORES PELO SABOR DA POESIA 

Concepção teórica: Estética da recepção Série: 8° ano do EF 

METODOLOGIA 

1°) Para apresentar o poema, trazer livros ou possibilitar a pesquisa na Internet sobre Manuel Bandeira: quem 

ele é, suas características principais, a época em que ele escreveu o poema escolhido, sua motivação ao fazê-

lo, o processo que envolveu o surgimento desse poema. Pode-se ainda ler para os alunos trecho do Itinerário 

de Pasárgada escrito pelo próprio autor. 

2°) Fazer leitura silenciosa e em seguida em coro do poema. 

3°) Analisar oralmente ou por escrito as principais características e a temática do poema. Pontos sugeridos 
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para interpretação do poema: a) O que significa a expressão ―ser amigo do rei‖?; b) O poeta esclareceu em 

outras falas sua que Pasárgada significa ―campo dos persas ou tesouro dos persas‖. Ao ouvir esse nome, 

provocou nele a ideia de uma paisagem fabulosa, um país de delícias. Que motivos o eu-lírico apresenta para 

deixar o aqui (lugar em que se encontra) e buscar o lá (Pasárgada)?; c) O eu-lírico é alguém solitário? 

Comprove com versos do poema; d) Em que versos o eu-lírico remete às lembranças da infância? Que 

sentimentos elas parecem despertar nele?; e) Em que verso o eu-lírico foge da realidade totalmente? O que ele 

diz que não seria possível na realidade?; f) A quem se dirige o eu-lírico e com que intenção? 

AVALIAÇÃO 

Ocorrerá durante todas as atividades por observação direta das respostas dos alunos e em sua participação, 

oral e escrita. 

Fonte: adaptado pela autora. 

 

Nesse plano, a professora propõe, inicialmente, uma contextualização do poema. 

Para tanto, ela constrói uma pré-aula, na qual os alunos teriam de pesquisar sobre a vida e 

obra de Manuel Bandeira e, sobretudo, sobre as circunstâncias que levaram o poeta a 

criar o poema que será lido. Por meio dessa atividade inicial, depreende-se que a 

professora tem a intenção de aproximar os alunos do universo da pesquisa. Assim sendo, 

num segundo momento, a professora propõe a atividade de leitura do poema com o 

intuito de que os alunos possam analisá-lo oralmente ou por escrito. Após a leitura, ela 

faz uso de seis perguntas motivadoras as quais funcionam como ferramentas de mediação 

que vão auxiliar os alunos na interpretação do poema. No entanto, no que concerne à 

atividade de leitura em si, a professora não exemplifica no plano como será feita tal 

atividade: haverá uma mediação de leitura? Os alunos leram o poema em grupo ou 

individual? Dessa maneira, pode-se identificar uma falha no percurso metodológico 

construído pela professora, pois ela não descreve didaticamente o processo de mediação 

da leitura, descreve apenas como será a mediação da discussão acerca do conteúdo do 

poema. 

Já em relação aos procedimentos técnicos que podem ser observados nas etapas 

descritas na metodologia, esse plano dialoga mais com as metodologias ativas do que 

com a perspectiva de aula tradicional. Isso porque, por meio da pesquisa inicial, a 

professora concebe mais liberdade aos alunos para que eles possam ir em busca do 

conhecimento. E, mesmo que ela não descreva como será feita a atividade de leitura, na 

terceira etapa da aula, ao trazer as perguntas motivadoras, ela dialoga com o 

socioconstrutivismo, pois permite aos alunos o protagonismo na construção dos 

conhecimentos sobre o poema, apenas guiando-os por meio das seis questões 

apresentadas, as quais deixam claro quais os elementos do poema são importantes para o 

debate e a compreensão do texto. 
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Já no que concerne às práticas de linguagens que embasam o plano, há um maior 

foco na atividade de escrita e na discussão sobre a semântica do texto poético, pois não 

há menção sobre uma análise estético-formal do poema. A atividade de leitura fica um 

pouco comprometida, pois a professora não a especifica muito bem. Assim, como o título 

do plano é ―Formar leitores pelo sabor da poesia‖, esperava-se que a prática de 

linguagem proeminente no plano fosse a leitura, pois quando bem mediada a leitura de 

um texto pode contribuir sobremaneira com o gosto e prazer de ler, pressupostos que 

embasam todo ato de ler, conforme indicam Lajolo (2011) e Rocco (1994). 

Por fim, no que se refere à avaliação a proposta é coerente, pois a professora se 

propõe a analisar a atividade de escrita dos alunos, que é a pesquisa a qual compõe a 

primeira etapa da aula, bem como suas participações nas discussões orais sobre o 

conteúdo do poema.   

 
Quadro 2. Plano de aula elaborado pelo Portal do Professor/MEC. 

PLANO DE AULA 2 – JOGRALIZANDO TEXTOS LITERÁRIOS 

Concepção teórica: Prática de escuta e de leitura de 

textos literários. 
Série: Ensino Médio 

METODOLOGIA 

1°) Como forma de introdução do tema, o professor deverá entregar a cada grupo uma cópia xerocada do texto 

"Vou-me embora pra Pasárgada" de Manuel Bandeira. Cada grupo deverá estudar o texto que recebeu, para 

entendê-lo melhor e dar a ele a expressividade que o texto exige. 

Importante: O professor deverá levar os alunos à sala de informática para pesquisarem a biografia e obras de 

Manuel Bandeira, com o objetivo de enriquecerem a aula com informações disponíveis nos sites. 

2°) O professor deverá disponibilizar para os alunos duas aulas para que eles se preparem. Nessas aulas, eles 

poderão ensaiar, pedir orientação da professora para jogralizar os textos: altura de voz, espaço físico a ser 

utilizado, entonação, etc. 

3°) Os alunos deverão, depois da apresentação em sala, saírem parando as pessoas nos corredores, pátio e cantina 

da escola e se declamarem levando conhecimento para outros alunos e despertando o prazer de recitar e ouvir 

poesias. 

AVALIAÇÃO 

Importante: Professor, a linguagem oral é um objeto de ensino importante na escola. A prática do jogral é uma 

opção muito interessante na tarefa de desenvolver a oralidade. 

 

O professor deverá levar em consideração o desenrolar de todo o processo da atividade, os momentos coletivos, 

a valorização das obras lidas e jogralizadas, as competências individuais, tais como: pronúncia, o 

desenvolvimento do vocabulário e a socialização do indivíduo. 

Fonte: adaptado pela autora. 

 

Nesse plano, como o anterior, a primeira etapa da aula consiste numa 

contextualização por meio de uma pesquisa (uma espécie de pré-aula) acerca da vida e 

obra do poeta, bem como do poema em discussão. Após essa etapa, haverá um momento 

reservado à leitura compartilhada do poema, pois os alunos terão de ensaiar a 

apresentação do jogral. Assim, diferentemente do plano anterior, neste, a professora 

detalha como será a atividade de leitura. De maneira ativa os alunos vão ensaiar e 
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apresentar o poema em sala de aula. Dando continuidade ao projeto, haverá um sarau 

intraclasse, no qual os alunos vão jogralizar o texto para a professora e colegas. 

Finalizada essa etapa, a professora propõe uma apresentação extraclasse, na qual os 

alunos terão de sair pelos corredores da escola para declamar os versos do poema. 

No entanto, mesmo que o incentivo à pesquisa seja uma atividade extremamente 

importante de se trabalhar na escola, é necessário refletir sobre o momento mais 

adequado de se solicitar tal atividade. Dessa maneira, é interessante destacar que a 

didática de se propor que antes da leitura de um poema, como é o caso dos planos 1 e 2, 

os alunos façam uma pesquisa sobre o texto literário a ser lido, bem como sobre a vida e 

obra do autor, mostra-se um tanto quanto comprometedora, pois os alunos já viriam para 

a atividade de leitura munidos de opiniões formadas sobre o texto. Além do mais, 

centralizar a análise de um texto literário somente nos dados biográficos do autor reduz a 

literatura ao status de mero suporte no qual os escritores vão despejando seus anseios 

subjetivos. De tal modo, sob essas análises redutoras, Bandeira só construiu ―Vou-me 

embora pra Pasárgada‘, porque era tuberculoso e teve uma infância deveras limitadora. O 

incentivo a esse tipo de análise, das quais os livros didáticos estão recheados, pode 

contribuir com o apagamento da literatura enquanto arte: o fazer literário utilizado pelo 

poeta, como é o caso de Bandeira, fica em segundo plano.  

De modo geral, aqui nesse plano, o trabalho com o poema é voltado mais à 

fruição do gosto pela leitura do que para questões que envolvem uma análise semântica 

mais aprofundada do texto, assim como se deu no plano anterior. Assim, pode-se 

perceber que nesse plano há um claro incentivo à leitura de poesia na escola.  

Dando andamento à análise, no que tange às etapas descritas na metodologia, 

esse plano é perpassado pelas metodologias ativas, pois há nele uma ampla abertura à 

participação mais efetiva dos alunos enquanto sujeitos que vão contribuir 

significativamente com a construção da aula, uma vez que vão fazer as pesquisas e 

interagir subjetivamente com o texto quando estiverem lendo e ensaiando com os colegas 

e professora.  

Outrossim, esse plano se verticaliza numa prática de linguagem voltada à leitura 

e à oralidade, pois como já fora observado anteriormente, a professora dá primazia à 

formação do gosto da leitura por fruição. Para tanto, ela faz uso de uma atividade 

extremamente divertida, que é o jogral, na qual há uma abertura às manifestações 

subjetivas dos estudantes.  
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 Finalmente, no que se refere à avaliação, a proposta é pertinente por considerar 

que o jogral é uma importante ferramenta de se trabalhar com a oralidade. O processo 

avaliativo concentra-se nessa temática e vai avaliar a maneira como os alunos vão se 

dedicar à declamação do poema, por isso não há aqui, como há no plano anterior, as 

perguntas mediadoras que vão nortear as discussões a respeito da interpretação semântica 

do poema.  

 

Quadro 3. Plano de aula elaborado pelo portal Nova Escola. 

PLANO DE AULA 3 – LEITURA DE POEMAS: A LINGUAGEM POÉTICA 

Concepção teórica: Leitura e oralidade de poesias. Série: Ensino Fundamental Anos Iniciais (3° ao 5° anos) 

METODOLOGIA 

1°) Pergunte aos alunos se eles já viram alguém recitando poesias. O que uma pessoa precisa fazer para tornar 

esse texto bonito de ouvir? Estimule-os a refletir sobre essa questão distribuindo cópias da poesia "Vou-me 

embora pra Pasárgada", de Manuel Bandeira e tocando o CD que vem com o livro. Deixe a turma ouvir algumas 

vezes, levantando ideias sobre os recursos da leitura. Registre as mais pertinentes em um cartaz, que servirá 

como material de consulta para o restante do trabalho. 

2°) Explique aos alunos que agora você fará a leitura do poema. Peça que eles observem sua forma de 

interpretar. Chame a atenção para a cadência pedindo que a classe acompanhe o poema com palmas em diversos 

ritmos. Em qual velocidade a leitura ficou melhor? Por quê? Em seguida, varie a entonação e pergunte: que tipo 

de voz transmite melhor as emoções presentes no texto? Discuta as sensações que cada interpretação despertou, 

enfatizando que o poema é um dos gêneros literários que melhor exprimem sentimentos - e que a leitura pode 

reforçar ou diminuir o efeito pretendido. 

3°) Organize as crianças em quartetos e entregue cópias de uma das poesias escolhidas. Explique que, enquanto 

uma delas lê a poesia em voz alta, as outras devem observar se a leitura segue as observações registradas no 

cartaz. Por fim, o grupo deve discutir o que cada um precisa melhorar para tornar a leitura mais envolvente. 

AVALIAÇÃO 

Observe o desempenho da turma em relação a algumas questões, como: "O aluno lê com fluência?", "Lê alto e 

com entonação?", "Posiciona o texto adequadamente, sem cobrir o rosto?" e "Controla o ritmo da falar?". 

Levando em conta as dificuldades, auxilie cada um nos aspectos que devem ser melhorados com a análise de 

bons modelos: algum colega ou o CD que acompanha o livro. 

Fonte: adaptado pela autora. 

 

Nesse plano, a professora inicia a aula trazendo questionamentos com o intuito 

de se verificar se os alunos já tiveram experiência com a leitura de poesia, em seguida ela 

distribui as cópias do poema em questão e começa a tocar no CD a gravação de leituras 

do texto poético para que aos alunos já passem a observar os recursos de leitura utilizados 

pelo declamador. Depois, ao terminar de ouvir as gravações, os alunos devem registrar 

num cartaz os recursos declamativos mais pertinentes, para que sirvam de base para as 

próximas etapas da aula. Após essa etapa, a professora lê o poema e pede que os alunos 

observem e acompanhem com palmas, em distintos ritmos, a estratégia de leitura que ela 

confere ao texto.  

Dessa maneira, a atividade de ouvir a gravação do CD, que vem com o livro 

didático, acrescida à leitura que a professora faz do poema, funciona como uma proposta 

de se apresentar aos alunos estratégias mais adequadas para se ler um poema. Assim, uma 
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vez terminada a apresentação da professora, os alunos devem analisar qual ritmo de 

palmas combinou melhor com a leitura feita por ela. Dando continuidade, num terceiro 

momento, a professora distribui cópias do poema entre os alunos e orienta que um deles 

leia e os outros acompanhem, com o intuito de analisar se a leitura feita pelo colega segue 

as observações registradas no cartaz no primeiro momento da aula. Após essas 

observações, os alunos, em grupo, devem discutir sobre os aprimoramentos pelos quais 

cada apresentação precisa passar.  

Desse modo, no que diz respeito aos procedimentos técnicos descritos na 

metodologia do plano, inicialmente, a professora dialoga mais com o 

socioconstrutivismo, pois ao questionar os alunos sobre a experiência que eles já tiveram 

com a recitação de poesias, ela está direcionando o ensino para o tipo de aprendizagem 

que ela espera que os alunos assimilem. No entanto, o plano está mais voltado para a 

atuação do professor do que para a do aluno, de modo que salta aos olhos a primazia da 

forma como o professor media a aprendizagem, que se apresenta extremamente presa a 

quesitos avaliativos concernentes a estratégias ideais de se ler um poema. Por 

conseguinte, o protagonismo dos alunos fica relegado apenas para a parte final da aula, e 

mesmo assim o que se propõe não é para que eles leiam com o intuito de se desenvolver a 

fruição do gosto pela leitura, mas sim para avaliar e serem avaliados.  

Em síntese, essa aula está extremamente perpassada por aspectos avaliativos, o 

que pode vir a comprometer amplamente as possibilidades de os alunos interagirem 

significativamente com o poema. A escolha de apresentar ―bons modelos de leitura‖ é 

extremamente coercitiva, pois submete os alunos a julgamentos de suas próprias práticas 

de leitura bem como a dos colegas. Aliás, não há nessa aula espaço para o prazer, 

atividade que deve pressupor todo ato de leitura. Outrossim, é importante observar que a 

leitura de poesia metrificada é considerada uma atividade de difícil assimilação até para 

os alunos de nível acadêmico mais elevado. Portanto, esperar que crianças do 3º e 5º ano 

do Ensino Fundamental assimilem um conhecimento tão hermético pode promover um 

fatal desencontro entre os futuros leitores com o gênero poesia.  

Todavia, é importante esclarecer que não se quer aqui postular que crianças não 

sejam capazes de aprender a ler um poema metrificado seguindo as regras da cadência, o 

mais adequado a se fazer neste plano seria promover uma interação mais significativa dos 

alunos com o poema a ser lido, construindo um ambiente mais leve e descontraído, o que 

desembocará na motivação, na vontade de ler, para só depois trazer as especificidades 

acerca das técnicas de leitura.  
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Já em relação à prática de linguagem, o plano se verticaliza para as estratégias 

de leitura direcionadas à oralidade. No entanto, tal prática se torna coercitiva, pois o 

julgamento avaliativo pelo qual as leituras dos alunos vão se assujeitar mostram-se mais 

importante do que a efetiva interação subjetiva do aluno com o texto lido.  

Por fim, a avaliação a qual a professora se propõe a aplicar é pertinente e se 

adequa à metodologia, muito embora, como já fora observado anteriormente, a avaliação 

seja inadequada por propor ―bons modelos de leitura‘, didática um tanto quanto 

engessada, pois como Lajolo (2011) e Rocco (1994) observam, todo ato de leitura deve 

ser fonte de prazer e, quando isso não ocorre, em muitas vezes, a coerção gera uma 

disjunção entre o aluno e o texto literário. Contudo, não se pode dizer que a professora 

não tenha se esforçado para promover uma aula mais ativa, a proposta do jogral é 

bastante enriquecedora, mas por estar exacerbadamente construída para fins avaliativos, 

acaba que instaurando no ambiente de sala de aula uma atmosfera extremamente 

coercitiva, característica essa tão presente nas aulas tradicionais. A esse respeito, Rocco 

(1994) observa que, em muitas vezes, são nas atividades de leitura literária que a escola 

manifesta seu profundo caráter autoritário e extemporâneo. 

 
Quadro 4. Plano de aula elaborado para especialização em Educação para a diversidade e 

cidadania/UFG. 

PLANO DE AULA 4 – INTERTEXTUALIDADE NA LITERATURA. 

Concepção teórica: Literatura na escola Série: Ensino Médio. 

METODOLOGIA 

1°) Pedir aos alunos para lerem em voz alta o poema "Vou-me Embora pra Pasárgada", de Manuel Bandeira; 

"José", de Carlos Drummond de Andrade e "Amor é Fogo que Arde sem se Ver", de Camões. 

2°) Comentar/Ler o poema de Casimiro de Abreu ―Meus oito anos‖, mostrar aos alunos a importância desse 

poema em minha infância. Em seguida, cada aluno escolherá o texto que mais se identificou e escrever certas 

situações de sua vida que possam ser ―traduzidas‖ pelos textos. 

3°) Pedir aos alunos para trazerem na próxima aula uma pesquisa sobre as vidas dos poetas citados. (Manuel 

Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Camões, Casimiro de Abreu) 

RECURSOS 

- Quadro e giz; 

- Caderno; 

- Xérox das poesias. 

Fonte: adaptado pela autora. 

 

O objetivo desse plano é abordar a intertextualidade entre textos literários. Para 

tanto, a professora fez um recorte contendo poemas canônicos da literatura brasileira e 

letras de música. A título de explicação, como um dos objetivos deste trabalho é analisar 

planos de aula que tenham como objeto o poema ―Vou-me embora pra Pasárgada‖, e 

diante da dificuldade de se encontrar planos que abordem única exclusivamente esse 

texto literário, a análise desse plano, que é uma sequência de dez aulas, centra-se somente 
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na aula quatro, etapa do planejamento que é a parte da sequência de ensino a qual a 

professora propõe a leitura do poema em questão.  

Dessa maneira, nessa primeira parte da aula a concepção didático-metodológica 

que mais se evidencia é a tradicionalista. Isso porque, inicialmente, a professora apenas 

propõe a leitura do poema, sem, no entanto, haver mediação. Nesse primeiro momento 

não há participação dos alunos, a professora não abre um debate sobre o conteúdo do 

poema que foi lido e já parte para a leitura de ―Meus oito anos‖, de Casimiro de Abreu. 

Assim, entre o pedir para ler o poema ―Vou-me embora pra Pasárgada‖ (entre outros) e o 

ler/comentar de ―Meus oito anos‖ não houve espaço para discussão sobre o primeiro, de 

modo que a explicação que a professora faz abarca somente o segundo poema. 

Adiante, na etapa que sucede a leitura, há uma atividade de escrita na qual os 

alunos vão registrar algumas de suas vivências cotidianas que dialoguem com os poemas 

lidos no início da aula. No entanto, de acordo com a metodologia apresentada não houve 

discussão alguma acerca do conteúdo ou estrutura formal dos poemas. Tal atividade de 

leitura acaba assumindo características do conhecido ―ler por ler‖ e esse modo de leitura 

pode ser uma atividade de extremo prazer, mas parece que não era esse o objetivo da 

professora. Além do mais, os poemas trazidos nesse recorte inicial são extremamente 

ricos formal e semanticamente, e uma discussão enriqueceria muito a proposta 

metodológica, em especial orientada pelos princípios das metodologias ativas. Deste 

modo, a professora poderia abrir um espaço para a interpretação dos alunos e atuaria 

como mediadora da aprendizagem, fazendo questionamentos direcionados a pontos 

específicos do poema que está sendo discutido. 

Já no tocante aos procedimentos técnicos descritos na metodologia, esse plano, 

inicialmente, dialoga mais com a perspectiva da aula tradicional, pois há pouco espaço 

para interação dos alunos com os poemas lidos. É uma aula extremamente estática, sem 

espaço para ouvir as vozes dos alunos, pois a única análise presente na aula, é a que a 

professora faz, sozinha, a respeito da importância do poema ―Meus oito anos‖. Contudo, 

na etapa final da aula há uma certa aproximação com as metodologias ativas quando o 

plano traz o incentivo à pesquisa, pois ao pesquisarem sobre a vida e obra dos poetas eles 

teriam mais liberdade para irem em busca do conhecimento. É importante destacar ainda, 

que um dos pontos positivos desse plano é a estratégia de se propor a pesquisa biográfica 

somente ao final da aula, como atividade para a seguinte, sob essa perspectiva o contato 

primeiro dos alunos com os poemas não seria perpassado pelas opiniões prévias oriundas 

das pesquisas que eles já tenham feito. Portanto, o plano 4 se diferencia substancialmente 
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dos planos 1 e 2, que iniciam a aula com a proposta da pesquisa biográfica para só depois 

partir para a leitura dos poemas.  

Em relação à prática de linguagem, cujos aspectos embasam essa primeira etapa 

do plano, observa-se que há uma verticalização à atividade de escrita, pois não há foco 

numa atividade de leitura que se abra às distintas interpretações que os alunos teriam a 

respeito dos poemas, ou a um debate estético formal. Assim, o foco da leitura é a 

atividade escrita que os alunos terão de fazer ao escolher um poema que eles mais se 

identifiquem e melhor traduza suas vivências.  

Diante disso, como o plano dialoga mais com a linguagem escrita, a atividade 

poderia ser melhor aproveitada, no sentido de se organizar a turma num círculo e abrir 

espaço para uma discussão na qual os alunos debatessem entre si e com a professora 

sobre o porquê de terem feito tal escolha, uma vez que a professora não explica no plano 

o que pretende obter ou fazer com os textos escritos pelos alunos.  

Além do mais, o plano 4 é mais um exemplo que também se distancia das 

metodologias ativas, pois nele o andamento da aula está mais centralizado no 

protagonismo da professora. Ademais, os recursos utilizados pela professora – quadro, 

giz, caderno e xerox – evidenciam os resquícios do tradicionalismo didático-

metodológico. Nessas condições os alunos são relegados à postura de meros ouvintes da 

explicação que ela dá a respeito do poema ―Meus oito anos‖. Finalmente, no que 

concerne à avaliação, a professora não apresenta como será feita, evidenciando uma falha 

na elaboração do plano de aula, já que toda aula pressupõe um processo avaliativo, 

mesmo o mais básico. 

 
Quadro 5. Plano de aula elaborado para disciplina de estágio/FL/UFG. 

PLANO DE AULA 5 – O GÊNERO POESIA NA ESCOLA 

Concepção teórica: Leitura e fruição literária na escola. Série: Ensino Médio. 

METODOLOGIA 

1°) Entregar para cada estudante uma cópia com o poema escolhido e, em seguida, propor uma leitura individual 

e silenciosa por parte de cada um deles.  

2°) Posterior à essa etapa, sugerir a escolha de três alunos (as) para que eles (as) possam fazer três tipos de 

leitura diferentes do texto: na primeira o eu-lírico está melancólico, no sentido de que ele está enunciando sua 

tristeza para com a vida que lhe é inerente e,  por isso, está indo embora para o lugar utópico que ele mesmo 

construiu; na segunda, o eu-lírico está extasiado, entusiasmado pelo fato de ele estar deixando o lugar comum 

que habita  e estar indo pra Pasárgada; na terceira, o eu-lírico está muito zangado e raivoso de maneira que se 

possa perceber sua cólera  para com a vida mesquinha que lhe nega tudo e ,que, portanto, está sendo deixada pra 

trás.  

3°) Depois dessas apresentações, pode-se organizar um círculo para se iniciar um debate sobre os porquês que 

levariam o eu-lírico a renegar a vida que tem e construir seu próprio mundo utópico onde todos os seus desejos e 

vontades seriam possíveis.  

4°) Ao fim do debate, propor que os alunos produzam uma paródia do poema, com a finalidade de que eles 

construam seus próprios lugares utópicos relacionando as privações que lhes são impostas na vida cotidiana, com 

as possíveis abundancias positivas que eles desfrutariam nesse lugar ideal.  
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5°) Para finalizar, se for de gosto dos alunos, eles podem recitar suas produções para os colegas e professora.  

AVALIAÇÃO 

A avaliação se dá pela participação dos alunos em todas as etapas da aula, não no sentido de se escolher quem 

sai melhor ou quem sai pior, mas sim propor uma aula prazerosa na qual os alunos (as) possam se sentir à 

vontade para participar das atividades. Está atividade valerá dois pontos, mas todas as paródias produzidas não 

passarão por uma correção muito crítica, pois o objetivo é despertar no aluno a capacidade de fazer abstrações, 

de separar ficção de realidade, de se familiarizar com a linguagem literária que extrapola a sintaxe comum e dá 

várias outras significações às palavras. Levando em consideração o ato de se tentar, todas as paródias serão 

valorizadas. 

Fonte: adaptado pela autora. 

 

Nesse plano, a professora inicia a aula propondo que os alunos façam 

primeiramente uma leitura silenciosa do texto literário apresentado. Após essa etapa, ela 

apresenta estratégias de leitura com o intuito de promover a interação dos alunos com o 

poema. Para tanto, ela propõe três distintos tipos de leitura, nas quais os alunos terão de 

interpretar o poema sob três distintas formas de interpretação ligadas às mudanças 

sentimentais do eu-lírico sugeridas por ela. Tal didática pode tornar a aula mais divertida 

e prazerosa. Assim, ao propor, primeiramente, a leitura individual do poema e, depois, a 

leitura compartilhada, a professora está mediando essa atividade, e tal prática é 

enriquecedora, pois permite que os alunos vejam propósitos no ato de ler.  

Dando continuidade à aula, após essa breve encenação do poema, a professora 

propõe que a turma se organize em círculo para dar início ao debate de um dos pontos 

nevrálgicos do texto: quais seriam os porquês de o eu lírico renegar a vida que tem e 

projetar para uma terra utópica todas as privações que a vida real lhe renegou? Após o 

debate, a professora propõe que os alunos parodiem o poema lido e discutido, 

construindo, assim, suas próprias ―Pasárgadas‖, terra ideal na qual eles pudessem fazer 

tudo que a vida real não os proporciona. Por fim, essas paródias vão ser interpretadas ao 

final da aula, numa espécie de sarau, no qual os alunos podem apresentar suas produções 

para os colegas e professora.  

De tal maneira, nessa aula a professora constrói uma concepção didático-

metodológica que dialoga claramente com as metodologias ativas, afinal, ela propõe uma 

interação efetiva dos alunos com o objeto de estudo, que é o poema; e dialoga também 

com o socioconstrutivismo, pois antes de iniciar o debate ela apresenta um 

questionamento cujo conteúdo diz respeito a um ponto específico da semântica do poema 
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que ela espera que os alunos aprendam. Além disso, a própria organização das carteiras 

em círculo confere um papel deveras ativo aos alunos, pois nesses arranjos das carteiras 

eles não são colocados um atrás do outro, como é comum na sala de aula tradicional. 

Dessa forma, quando um aluno estiver falando o outro vai estar de frente, pois o círculo 

amplia o campo de visão de cada um.  

Nessa aula, professora e alunos constroem o conhecimento juntos, pois debatem 

o texto de forma coletiva. Tal didática não ocorre no plano 4, uma vez que nele a 

professora é quem apresenta sozinha o conteúdo e importância do poema ―Meus oito 

anos‖. De modo geral, esse plano se diferencia substancialmente dos outros já analisados, 

pois só ele propõe a construção de um debate em círculo, o que resulta num profícuo 

espaço de manifestação das distintas subjetividades dos alunos. Além disso, no que se 

refere à construção da paródia, há um claro incentivo à atividade de escrita criativa na 

qual os alunos possam trabalhar com as possibilidades da liberdade de criação 

proporcionada pela linguagem literária. Ademais, tal atividade configura-se uma 

importante ferramenta de se conhecer mais afetivamente os alunos, pois o que eles vão 

trazer (ou levar) para suas ―Pasárgadas‖ são suas vivências cotidianas: o conhecimento 

adquirido da leitura do mundo que já aprenderam e internalizaram. 

Quanto aos procedimentos técnicos evidenciados pela metodologia e em relação 

à participação na aula, a professora concebe o aluno como um sujeito ativo, figura 

imprescindível do seu próprio processo de ensino-aprendizagem. Por meio da leitura 

individual e compartilhada ele pode interagir ativamente com o texto literário, bem como 

trocar experiências e socializar com os colegas. Aliás, o sarau que finaliza a aula funciona 

como a experimentação de um lugar de escuta, no qual alunos e professora ouvem 

atentamente a leitura das produções textuais construídas por cada um. Tal atividade 

atribui sentido ao ato de escrever, uma vez que, no plano anterior, a professora não 

esclarece para qual objetivo os alunos vão desenvolver a atividade de escrita.  

 Já no que concerne à prática de linguagem, esse plano verticaliza-se à prática de 

leitura de poesia, pois uma das didáticas que mais se destaca na aula são as estratégias de 

leitura trazidas pela professora. Assim, um dos objetivos específicos deste plano é buscar 

aproximar os alunos do gênero poesia de maneira mais leve e descontraída. Dessa forma, 

de acordo com a metodologia apresentada, o plano se adequa com a prática de linguagem 

a qual se filia, à medida que a sala de aula se torna um profícuo espaço onde os alunos 

vão ler, declamar, e debater sobre o poema. Além do mais, as interpretações que puderam 

assimilar no debate podem auxiliá-los ricamente na construção da paródia.  
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No mais, a avaliação proposta neste plano mostra-se adequada à metodologia, 

pois a professora deixa claro que essa aula é um incentivo à leitura de poesia e por isso 

não cobrará que as práticas de leitura sejam feitas sob moldes de ―bons modelos de 

leitura‖, como ocorre, por exemplo, no plano 3, no qual as atividades de leitura são 

extremamente perpassadas por aspectos avaliativos. Aqui os alunos são mais livres para 

interagir com o poema de acordo com a subjetividade de cada um. Até a atividade de 

escrita da paródia não será corrigida no sentido de apontar os erros, pois ela foi proposta 

para um fim específico: ser lida no final da aula, numa espécie de sarau mais informal e 

despretensioso. Logo, todos os alunos que fizerem a leitura do poema, participarem do 

debate e construírem a paródia terão direito aos dois pontos, como indicado no 

planejamento.  

 

CONCLUSÃO 

 

A título de conclusão, percebe-se, ao final, pelas análises dos planos, que o mais 

completo é o plano 5, pois por ser organizado em torno do objetivo de se trabalhar com a 

leitura de poesia de maneira mais leve e descontraída, o planejamento torna-se coerente à 

medida que traz estratégias e mediações de leitura que podem auxiliar ricamente os 

alunos nas suas relações com o poema. Além do mais, nesse planejamento há uma clara 

aproximação com as metodologias ativas, principalmente no momento que a professora 

propõe organizar a turma em círculo para que os alunos pudessem debater sobre o 

conteúdo do poema. Assim, por ser mais verticalizado à prática de linguagem de leitura 

de poesia, até a atividade de escrita proposta (uma paródia do poema ―Vou-me embora 

pra Pasárgada‖) tem como fim a leitura, atividade que assume características de um 

sarau pensado para finalizar a aula.  

Portanto, elege-se o plano 5 como norte para se contrastar os outros 4. Assim 

como o plano 5, o plano 1 se propõe a formar leitores por meio da leitura de poesia. No 

entanto, no plano 1 não há mediação de leitura, a professora não exemplifica como será 

feita a leitura do poema. Já no plano 5, a professora traz as estratégias de leitura e deixa 

claro que é em torno delas que a aula irá se desenvolver. No que concerne a primeira 

etapa da aula, o plano o 5 e o 1 se diferenciam substancialmente, pois o plano 1 propõe 

que os alunos façam primeiro uma pesquisa sobre a vida e obra de Manuel Bandeira, o 

que pode determinar a interpretação que eles terão do poema, e já o plano 5 não traz o 
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incentivo à pesquisa: como objetivo do plano é aproximar os alunos da leitura de poesia, 

a professora optou por centrar-se somente no poema. 

Uma vez trazida a questão do incentivo à pesquisa, o plano 2 se diferencia do 1, 

pois aquele primeiramente propõe que os alunos leiam o poema para só depois se fazer a 

pesquisa biográfica sobre o autor. No entanto, a ordem desse quesito, no plano 2, não 

influencia na aula, pois como o objetivo desse plano é trabalhar com a oralidade, por 

meio da jogralização do poema, não há aqui espaço para debates, e sim para os ensaios 

que os alunos terão de praticar em busca da expressividade que o texto exige. Um ponto 

muito positivo do plano 2, é o sarau extraclasse, no qual os alunos podem sair 

declamando os versos pelos corredores da escola. Tal atividade mostra-se muito 

enriquecedora, pois pode levar a beleza da poesia a toda comunidade escolar. Já o plano 

4 se diferencia do plano 1, que propõe a pesquisa biográfica no início da aula; e aproxima 

do plano 2, por também propor a pesquisa sobre a vida e obra dos poetas somente no 

final da aula. No entanto, isso não faria diferença, pois não houve um debate acerca do 

conteúdo dos poemas que compõem o recorte inicial trazido pela professora, de maneira 

que os alunos só os lerão para escolher um que melhor traduzisse suas vivências 

cotidianas.     

Adiante, contrastando o plano 5 com o plano 3, a atividade de leitura proposta 

no segundo é claramente construída para fins avaliativos, pois os alunos terão de seguir 

―bons modelos de leitura‖, o que pode comprometer uma interação efetiva das crianças 

com o texto literário. Já no plano 5, os alunos são mais livres para se relacionarem com o 

poema e a atividade de leitura pode ser extremamente prazerosa, porque a professora 

propõe que os alunos leiam o poema sob três interpretações diferentes, o que pode trazer 

para a aula uma atmosfera de descontração e humor.  

Ademais, comparando o plano 5 com o 4, este, inicialmente, dialoga claramente 

com a concepção de aula tradicional, pois a professora apresenta os poemas a serem lidos 

sem apresentar estratégias de leitura ou mediação. E terminada a leitura desses poemas, 

ela já parte para a leitura de outro poema. Assim, entre a leitura dos primeiros textos e a 

do segundo, não há nenhuma discussão acerca do conteúdo dos que foram lidos 

inicialmente, de maneira que os alunos podem entender que tal atividade não faz sentido. 

Didática diferente a essa ocorre no plano 5, no qual a professora dialoga mais com as 

metodologias ativas ao indicar para os alunos estratégias de leitura, as quais funcionam 

como direcionamentos à análise de aspectos específicos do conteúdo do poema que ela 

quer que os alunos assimilem. Além do mais, terminada as leituras expressivas, ela 
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concede lugar de fala aos alunos por meio do debate, atitude que não ocorre na primeira 

etapa do plano 4, no qual só a professora vai trazer explicações sobre o poema ―Meus 

oito anos‖. 

Em síntese, de acordo com a análise dos planos, percebe-se que todos eles se 

aproximam das metodologias ativas, concepção de ensino que dá mais autonomia ao 

aluno no sentido de o promover a sujeito responsável por sua própria aprendizagem. No 

entanto, percebe-se que, mesmo diante dessas tentativas, alguns planos ainda estão 

impregnados de características do modelo de aula tradicional, como é o caso do plano 3, 

no qual a ideia de se trabalhar com a jogralização de poemas é extremamente rica, mas 

acaba que a aula como um todo fica engessada, pois como a metodologia indica, os 

alunos terão de jogralizada os poemas sob os direcionamentos de ―bons modelos de 

leitura‖. Outro plano que também se distancia das metodologias ativas, é o plano 4, pois 

nele o andamento da aula está mais centralizado no protagonismo da professora, de modo 

que nessas condições os alunos são relegados a posição de meros ouvintes da explicação 

que ela dá a respeito do poema ―Meus oito anos‖.  

Em síntese, percebe-se que os planos 1 e 5 foram os mais bem-sucedidos no que 

concerne ao incentivo da leitura literária. O plano 1, por meio de 5 questões, direcionam 

a análise para pontos específicos da semântica do texto. No entanto, um ponto negativo 

desse plano, é que a professora solicita que os alunos façam uma pesquisa sobre a vida e 

obra de Manuel Bandeira antes de se iniciar o debate. Por conseguinte, as informações 

obtidas previamente pelos alunos podem vir a determinar a interpretação que eles terão 

do poema. Já o plano 5, mostra-se mais coerente ao propor que os alunos façam 

primeiramente uma leitura silenciosa do poema; depois uma leitura coletiva encenada, 

para só assim apresentar um questionamento-chave na direção de se alcançar o 

significado do texto. Assim sendo, ambos os planos contribuem ricamente com as 

práticas de leitura literária nas escolas e, nesse caso, com ênfase na poesia.  

Finalmente, para cumprir-se com o objetivo geral deste trabalho, elenca-se, no 

quadro a seguir, os princípios norteadores elaborados a partir da análise dos cinco planos 

de aula, e que podem vir a auxiliar os professores na construção de aulas sobre leitura 

literária cada vez mais significativas para os alunos.   

 
Quadro 6. Critérios para elaborar aulas de leitura literária com base nas metodologias ativas. 

⮚ Mediar as atividades de leitura para que os alunos vejam propósito no ato ade ler. Nesse sentido, um 

professor não deve jamais interpretar o texto literário sozinho, pois essa é uma das práticas mais criticáveis 

do modelo de aula tradicional. Sob essas prerrogativas o ponto de vista do aluno não é importante, o que 

desembocaria também na sua suposta incapacidade de interpretar um texto literário.  
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⮚ Por meio da SAI, indicar que os alunos leiam o texto literário em casa, reservando para isso tempo e 

espaço adequado, estratégia de se buscar o prazer pela leitura e que já os auxiliarão para a discussão na 

sala de aula. 

⮚ Promover uma interação mais afetiva do aluno com o texto literário, sem os cercear, inicialmente, com 

modelos ideais de leitura (no caso dos poemas), pois é necessário construir o momento mais adequado 

para se propor técnicas de leitura, uma vez que, nesse processo, o mais importante é a interação afetiva dos 

alunos com o texto literário.  

⮚ Colocar o aluno como o centro do processo de ensino-aprendizagem, cujo ponto de vista inicial sobre um 

texto literário deve ser valorizado, em detrimento às análises prontas que eles vão pesquisar na internet. 

Nesse sentido, o mais adequado é que as pesquisas sobre a vida e obras dos autores, bem como, as 

informações sobre o texto que será lido, sejam solicitadas após a leitura e debate entre os alunos e 

professores em sala de aula, de modo que as informações obtidas venham alargar os conhecimentos e 

pontos de vistas que eles tiveram inicialmente sobre a leitura. O contrário disso prejudicaria, sobremaneira, 

a atividade de leitura, pois os alunos só leriam o texto para identificar aquelas informações já obtidas por 

meio da pesquisa, e correriam o risco de determinar o significado e valor de um texto literário somente 

pelas características biográficas do autor.  

⮚ Levar em consideração os aspectos dialógicos que compõem todo texto escrito, isso porque nenhum 

escritor escreve para si mesmo. Tal perspectiva pode romper com a idealização da literatura como arte 

suprema (o ler para admirar), e com a ideia de que o escritor também é inalcançável, pois o leitor é a 

contraparte integralizadora do texto.  

⮚ Buscar meios mais dinâmicos e acessíveis para se trabalhar a literatura em sala de aula, a exemplo da 

tecnologia dos games, didática que pode juntar diversão e aprendizagem num só conteúdo.  

⮚ Não tratar a literatura como uma mera mercadoria, cuja compra os estudantes são obrigados a fazer, mas 

sim esclarecer que ela é um tipo de arte que por ser gestada num contexto sócio-histórico específico e 

escrita por um sujeito social. Ela está intrinsecamente atrelada à vida, o pode enriquecer as subjetividades 

dos alunos, ampliando-lhes seus pontos de vista sobre o conhecimento adquirido e, sobretudo, na 

possibilidade de o formar criticamente para agir e modificar o que já está posto como verdade.  

⮚ Reconhecer que o aluno vem para escola preenchido por uma bagagem que é fruto de suas vivências, e 

isso não deve ser descartado nas atividades de leitura, pois, no que concerne à interação com o texto 

literário por parte do aluno, deve haver uma inter-relação do seu mundo com o mundo da leitura, cujo 

resultado é a modificação e ampliação de ambos.  

Fonte: elaborado pela autora. 
 

Diante do exposto, os critérios elencados acima englobam estratégias e 

metodologias propícias para se trabalhar com o texto literário em sala de aula. Envolve a 

mediação da atividade de leitura por parte do professor, e também o uso do dos recursos 

da SAI, por meio da qual os ambientes extraclasse também podem se tornar espaços de 

aprendizagem. Ademais, os critérios trazem indicações que as mediações de leitura 

construídas só para fins avaliativos acabam tolhendo as possíveis relações afetivas do 

aluno com o texto lido.  

Além do mais, as atividades de leitura e debate sobre o texto literário devem ser 

realizadas coletivamente por alunos e professor, o que concede aos alunos espaço para 

manifestarem seus pontos de vista sobre o texto lido. Tal interação torna-se muito mais 

profícua se os professores levarem em consideração que todo escritor escreve para um 

leitor, o que não justifica um docente ler um texto para os alunos e só ele apresentar seu 

ponto de vista sobre o mesmo, deixando, assim, os alunos relegados ao lugar de meros 

receptores daquele conteúdo pronto.  
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Outro direcionamento importante refere-se à necessidade de vincular a literatura 

aos espaços mais acessíveis e dinâmicos, como, por exemplo o universo dos games, o que 

poderia tornar as aulas mais interessantes e, por conseguinte, a destituiria de sua 

idealização, fator que contribui sobremaneira com o desencontro existente entre o aluno e 

o texto literário. No entanto, tal destituição não pode servir de justificação para se tratar a 

literatura como mera mercadoria, assim como ela é ―vendida‖ nas escolas brasileiras, o 

que a desvincularia de seu real valor artístico e social, não concebida sob privilégios 

transcendentes dos escritores, mas sim com um tipo específico de arte gestada 

socialmente e, que, portanto, está diretamente atrelada à vida do aluno como um todo. De 

tal modo, à medida que os alunos vão interagindo com o texto literário, trazendo para as 

atividades de leitura os conhecimentos adquiridos de suas vivências cotidianas, esses dois 

mundos sociais interagem, se modificam e se ampliam. 

Logo, evidencia-se que tais princípios didático-metodológicos para o 

desenvolvimento das práticas de leitura literária na escola podem contribuir com o 

rompimento do profundo desencontro existente entre o aluno leitor e o texto literário, 

problemática observada por Lajolo (2011) e Rocco (1994), ambas professoras e 

especialistas na problematização das práticas de leitura literária realizadas nas escolas 

brasileiras. 
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8 

“O CORPO EM QUE NASCI”: O ETHOS DISCURSIVO EM UMA NARRATIVA DE 

AUTORIA FEMININA 

 

Geovanna Araújo Carneiro Tavares Dourado 

Edna Silva Faria (Orientadora) 

 

RESUMO 

O presente trabalho analisa a obra literária autoficcional ―O corpo em que nasci‖ (2013), 

da autora mexicana Guadalupe Nettel. Não obstante, não se trata de uma análise por meio 

de uma perspectiva dos estudos literários, embora, quando necessário, a teoria da 

literatura seja abordada. Busca-se adentrar nos estudos da linguagem, especificamente da 

Análise do Discurso. O objetivo desta pesquisa é explorar os diferentes ethos discursivos 

presentes no romance analisado e compreender como, no romance autobiográfico, a 

enunciadora constrói imagens (ethos) de si e das outras personagens. 

Utiliza-se como metodologia a análise de corpus e a revisão bibliográfica, a sequência: 

uma discussão acerca da noção de autor a partir de duas perspectivas: a do campo 

literário e da Análise do Discurso com suporte nas concepções de Maingueneau (2010) e 

Bakhtin (2006). Uma reflexão sobre  autoria feminina, com base nos estudos de Telles 

(1992). Em seguida, discorremos sobre autobiografia e ficção a partir das concepções de 

Klinger (2012), estabelecendo uma conexão com o conceito de outsider de Elias (1994). 

Por fim, analisamos a construção do ethos discursivo no romance, pautando-se nas 

noções de Amossy (2008). Como resultado, observamos que os elementos 

autobiográficos, o uso da primeira pessoa, entre outras estratégias discursivas utilizadas 

por Nettel (2013) criam, na narrativa autobiográfica, um campo discursivo que favorece a 

construção dos ethos desejados. 

Palavras-chave: Autoria. Autoficção. Autoria feminina. Outsider. Ethos discursivo. 

 

ABSTRACT 

The present article analyzes the novel of autofiction ―The body I was born‖ (2013), by 

Mexican author Guadalupe Nettel. However it is not an analysis from a literary studies 

perspective, although, when necessary, the theory of literature is mentioned. It is intended 

to explore the language studies, specifically Discourse Analysis. The objective of this 

research is to explore the different discursive ethos present in the analyzed novel and to 

understand how, in the autobiographical novel, the enunciator constructs images (ethos) 

of herself and other characters. The methodology used is corpus analysis and 

bibliographic review, the sequence: a discussion about the notion of author from two 

perspectives: from the literary field and Discourse Analysis supported by the conceptions 

of Maingueneau (2010) and Bakhtin (2006). A reflection about female authorship, based 

on the studies of Telles (1992). Then, we discuss autobiography and fiction based on the 

concepts of Klinger (2012), establishing a connection with Elias‘s (1994) concept of 

outsider (1994). Finally, we analyze the construction of the discursive ethos in the novel, 

based on the notions of Amossy (2008). As a result, we observed that the 

autobiographical elements, the use of the first person, among other discursive strategies 
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used by Nettel (2013) create, in the autobiographical narrative, a discursive field that 

favors the construction of the desired ethos. 

Keywords: Authorship. Autofiction. Female authorship. Outsider. Discursive ethos. 

 

 

 

INTRODUÇÃO  

A questão da autoria feminina tem sido muito discutida no âmbito acadêmico, 

tanto  dentro de uma perspectiva literária quanto na perspectiva dos estudos da 

linguagem. Pensando  na literatura, a crítica literária tem se ocupado constantemente em 

questionar o cânone que,  historicamente, tem sido composto, majoritariamente, por 

autorias masculinas. Além disso,  sobre esse aspecto, a linguística tem se dedicado a 

observar a língua como uma instituição  socialmente construída, que exerce 

determinado papel nessa divisão de gênero e outro aspecto  pelo qual se interessa a 

Análise do Discurso e que nos incentivou na produção deste trabalho,  relaciona-se aos 

papéis sociais e discursos atribuídos às mulheres.   

Tendo em vista essas questões, o objetivo deste trabalho é analisar como são  

construídos os ethos discursivos das personagens em uma narrativa de autoria feminina.  

Embora conceitos do âmbito literário - noções de autoria e autobiografia - sejam  

imprescindíveis para a discussão, uma vez que nosso objeto consiste em um romance, 

nosso  foco principal será em construir uma análise dentro do campo da Análise do 

Discurso. Para  isso foi escolhido como corpus do trabalho a narrativa autoficcional ―O 

corpo em que nasci‖,  edição do ano de 2013, da autora mexicana Guadalupe Nettel.   

O romance é narrado em primeira pessoa, pela própria autora, que conta os  

acontecimentos de sua vida em ordem cronológica, como se estivesse em um divã, 

simulando  uma conversa com uma terapeuta. No romance, a narradora também aborda 

as experiências  relacionadas à família, ao machismo, à puberdade e à relação com o 

corpo, como a primeira  menstruação e as descobertas sexuais no início da 

adolescência.  

O que nos levou a analisar esse romance foi a necessidade de compreender 

como a  narradora constrói diferentes imagens de si e de outras personagens ao narrar as 

experiências  vividas. As imagens de si são denominadas ethos pela retórica de 

Aristóteles (s/d), assim  observamos a presença de diversos ethos na narrativa, o que 

nos chamou a atenção sobre a  necessidade de analisar como cada um deles é construído 

por meio da escolha de determinado  discurso, amparado por determinada escolha 

lexical.  
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Pretende-se, portanto, mostrar e compreender esses diferentes ethos presentes na  

narrativa e um deles consiste na imagem que Guadalupe Nettel, a autora do romance, 

constrói  sobre si mesma, por sua vez o segundo ethos diz respeito à forma como os 

outros enxergam  Guadalupe.   

No romance ―O corpo em que nasci‖ podemos observar que, por nascer em um 

corpo  feminino e com uma determinada deficiência, de Guadalupe é esperado um 

padrão de comportamento por parte do coletivo. Dessa forma, busca-se comprovar que 

o fato de um  indivíduo nascer em determinado corpo confere-lhe um ethos específico, 

que impõe certos  papéis na sociedade, os quais, muitas vezes, não são frutos de uma 

escolha individual, mas  instituídos socialmente.  

Considerando essa perspectiva, adota-se como procedimento metodológico a 

revisão  bibliográfica e a análise de corpus e, dessa forma, o trabalho se divide em 

quatro partes.  Primeiramente, apresentamos uma discussão sobre autoria feminina, 

sobre narrativa em  primeira pessoa e autobiografia. Na segunda parte traçamos um 

raciocínio histórico acerca do  lugar da mulher na literatura e, para isso, nos 

sustentaremos nas concepções de Norma Telles  (1992). Na terceira parte do trabalho, a 

partir da leitura aprofundada do romance,  observamos a questão do ethos discursivo na 

narrativa, com base nos conceitos de alguns  autores, como Aristóteles (s/d) e 

Maingueneau (2010). Na quarta e última parte do trabalho,  analisamos como são 

construídas essas diferentes imagens (ethos) ao longo da obra.  

Além disso, é necessário explorar o conceito de contrato fiduciário, pelo campo 

da  narrativa pragmática, a partir da perspectiva de Halsall (1988, 1995). Para isso, 

analisaremos  como a autora emprega determinado discurso por meio do ―contrato 

fiduciário‖ que  estabelece com o leitor ao assumir o papel de narradora. Podemos 

observar na narrativa uma  instância que é bem manipulada por Nettel (2013): a de 

narradora da história. Essa instância é  responsável por conquistar a confiança do leitor, 

produzir um efeito de verdade e, dessa  forma, permitir que ele apreenda os ethos 

desejados.  

 A NOÇÃO DE AUTOR EM DUAS PERSPECTIVAS: O CAMPO 

LITERÁRIO E A AD  

―O corpo em que nasci‖ (2013), escrito por Guadalupe Nettel, é uma narrativa  

autoficcional, ou seja, que mescla relatos biográficos a elementos da ficção. Segundo 

Lejeune  (1996 apud KLINGER, 2012, p. 9), um texto pode apresentar dois planos 

narrativos: um  ―referencial‖ e um ―ficcional‖, mas um não anula o outro. É o que 
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acontece no romance de  Nettel, que transita entre esses dois planos, levando o leitor a se 

perguntar até que ponto há  verossimilhança nos fatos narrados. E, pensando sobre esses 

aspectos, a autora mexicana não  poderia ter escolhido título mais adequado para o 

romance, uma vez que o próprio título já  sugere a ―pista‖ de que o conteúdo do livro 

contém um viés autobiográfico. Primeiramente, é  necessário fazer um breve resumo do 

romance para que, em seguida, possamos proceder à  análise desejada.  

Em ―O corpo em que nasci‖, Nettel (2013) narra acontecimentos de sua vida em  

ordem cronológica, começando pela infância, passando pela adolescência e chegando ao  

início da vida adulta. Durante a narrativa, Nettel (2013) nos transporta para um universo  

psicológico feminino de uma garota mexicana de classe média, com pais liberais e uma 

avó  conservadora. Após o divórcio dos pais, Guadalupe mora um tempo com essa avó, 

que  representa o conflito de gerações no romance. Na adolescência, muda-se para a 

França, reside  em um bairro violento e experimenta a condição de imigrante, mais que 

isso, a condição de  mulher latina em um país europeu.   

O fato de ser a narradora do romance é bastante relevante para o estudo do ethos e 

o  que nos chama a atenção quando pensamos na construção de uma imagem, de um 

ethos da  personagem é o fato de que todos os acontecimentos são narrados em primeira 

pessoa e, dessa  forma, é importante refletir que, em narrativas como essas, há sempre a 

presença de um  posicionamento no discurso do narrador, ou seja, a forma como os fatos 

são narrados é  contaminada pelas particularidades do narrador, por sua ―visão de 

mundo‖. Esse é, portanto,  um dos aspectos a se destacar já no início de nossa discussão, 

uma vez que o trabalho reflete  sobre a noção de autor, sobre autoficção e sobre como o 

discurso em primeira pessoa  possibilita ao autor trazer essa marca pessoal para a 

narrativa. Para isso, é importante abordar  algumas noções de autoria segundo a literatura, 

pois embora não se tenha como foco neste  trabalho trazer uma discussão aprofundada 

sobre autoria, o diálogo com a teoria da literatura é  indispensável, uma vez que, 

eventualmente, termos como ―autobiografia‖ e ―ficção‖ serão  abordados.   

Quando tratamos de autoria, importa também mencionar que há diversas 

concepções  diferentes de autor e nosso objetivo não é defender determinado conceito 

como o ―mais  correto‖, uma vez que todos agregam positivamente para uma reflexão 

sobre a prática  literária. Contudo, a concepção de autoria escolhida para fundamentar a 

discussão se apoia na  Análise do Discurso de linha francesa, embasada nos estudos de 

Foucault (2001, 2014) e  Maingueneau (2010), já que essa parece dialogar melhor com 

nosso objeto de análise,  trazendo uma noção de autoria que se consolida a partir de uma 

discussão que acessa o  território discursivo.   
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O livro ―A ordem do discurso‖ (2001) trata do texto integral da aula inaugural 

que  Foucault ministrou em 1970, em sua cerimônia de posse do Collège de France. 

Nessa obra, o  filósofo levanta uma discussão sobre os procedimentos internos que 

delimitam o discurso, entre eles, o nome do autor. Foucault (2014), nesse sentido, 

defende: ―O autor, não entendido, é claro, como indivíduo falante que pronunciou ou 

escreveu, mas o autor como princípio de  agrupamento dos discursos, como unidade e 

origem de suas significações, como foco de sua  coerência‖ (p. 25). Em ―O que é um 

autor?‖ Foucault (2001) já havia proposto essa discussão  acerca da noção de autoria, 

afirmando esse caráter delimitativo do nome do autor. Esse livro  se pauta na conferência 

ministrada pelo filósofo em 1969 no College de France. Neste,  Foucault (2001), explica 

que   

o autor torna possível uma limitação da proliferação perigosa das  significações 

em um mundo onde se é parcimonioso não apenas em relação  aos seus recursos 

e riquezas, mas também aos seus próprios discursos e suas  significações. O 

autor é o princípio de economia na proliferação do sentido (FOUCAULT, 2001, 

p. 297).  

 

          Nesse contexto, o filósofo afirma que o autor exerce uma função na proliferação de  

discursos e sobre esse aspecto, Almeida (2008) aponta que, para Foucault (1969/2001), o  

autor não é um elemento anterior à obra, pois ele surge na trama dos discursos como 

princípio  funcional. Segundo Almeida (2008): ―poderíamos dizer que obra e autor fazem 

parte de um  mesmo discurso, não sendo nenhum dos dois anterior a este. Esse nome 

delimitará, de certa  forma, o corpus da obra. E a obra apontará para o autor‖ 

(ALMEIDA, 2008, p. 225). Dessa  forma, compreendemos que as instâncias da autoria e 

da obra ganham existência no mesmo  momento e, nesse sentido, o nome do autor 

delimita a forma como os discursos (anteriores a  essas duas instâncias) são estruturados, 

visando a produção ou reprodução de sentidos.  

Maingueneau (2010) cita essas discussões sobre autoria levantadas por Foucault 

na  década de 60 e define ―[...] o autor é uma instância que enuncia (atribui-se-lhe um 

ethos e a  responsabilidade de alguns gêneros de texto, em particular os prefácios), mas 

também certo  estatuto social, historicamente viável‖ (MAINGUENEAU, 2010, p. 26). 

No que diz respeito a  esse ―estatuto social‖, as autobiografias nos induzem a certos 

questionamentos: ao narrar suas  experiências, o autor assume, necessariamente, um 

compromisso com a verdade? Como a  escolha do uso da primeira pessoa no discurso 

influencia no estatuto do autor, que assume  responsabilidade pelos fatos narrados?   

Respondendo ao primeiro questionamento, entendemos que não há ―verdades  

absolutas‖, dessa forma um mesmo fato pode ser narrado de formas diferentes, variando 
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de  acordo com a percepção de quem o narra. Por maior que seja o compromisso do 

enunciador com a verdade, sua visão de mundo sempre contamina o discurso, uma vez 

que, quem diz  algo, diz de determinado lugar social, para um público específico e em 

um momento histórico  específico, nesse sentido essa ―verdade absoluta‖ nos escapa, 

podendo ganhar diferentes facetas. Em relação ao segundo questionamento, ao optar 

pelo uso da primeira pessoa, o autor  parece assegurar sua autoridade em uma narrativa 

autobiográfica. Seguindo esse parâmetro,  assume-se que ninguém é capaz de relatar tão 

bem um fato quanto quem o experienciou e o  que influencia no estatuto de autor, que 

se torna sólido aos olhos do leitor. Embora a escolha  da primeira pessoa seja uma 

estratégia útil nos romances de caráter biográfico, essa também  nos desperta 

desconfianças, já que apenas ―um lado da história‖ nos é apresentado. Esse é um  dos 

aspectos para os quais queremos chamar a atenção quando tratamos do romance ―O 

corpo  em que nasci‖, já que esse ―lado da história‖ nos é apresentado a partir da 

construção de um  ethos por Nettel (2013). Isso é evidenciado já nas primeiras páginas 

do livro:  

Não vou falar muito de meu irmão porque não é minha intenção contar ou  
interpretar sua história como nem tampouco me interessa interpretar a de  
ninguém, exceto a minha [...] gostaria de esclarecer que a origem desse  
relato se estrutura na necessidade de entender certos fatos e certas dinâmicas  
que forjaram este amálgama complexo, este mosaico de imagens,  
lembranças e emoções que comigo respira, lembra, se relaciona com os  
outros e se refugia no lápis como os outros se refugiam no álcool ou no 
jogo.  (NETTEL, 2013, p. 19).  

A busca incessante da narradora em interpretar os fatos de sua vida ganha uma 

força  significativa devido à escolha do discurso em primeira pessoa e muitas vezes 

propicia que a  noção de autor seja definida somente como uma interpretação fiel da 

autobiografia da  escritora. Embora exista uma ideia de que um autor é aquele ou aquela 

cuja profissão é  escrever romances, peças de teatro, obras de imaginação em verso ou 

em prosa, a noção de  autoria vai além dessa caricatura.   

Além disso, segundo Maingueneau (2010), costuma-se empregar o termo 

―autor‖  apenas àqueles que têm relação com a produção verbal, entretanto a noção de 

autor não é  reservada apenas à produção de enunciados. Dessa forma, afirma o 

linguista:  

Para ser considerado um autor o sujeito enunciador deve ter dado suas  
palavras, a seu texto, uma marca própria que os distingue dos enunciados,  
correntes, das afirmações da vida cotidiana. A obra textual é um enunciado  
―original‖, inovador, que, à diferença das reproduções banais, encerra uma  
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―ideia nova‖, inédita, jamais dita na cultura. (LECRERE, 1998, p. 50-51  
apud MAINGUENEAU, 2010, p. 29) (grifos do autor). 

 

 

Sobre esse aspecto, nota-se que a autoria não se restringe à produção verbal, 

mas se  amplia a outros campos artísticos, desse modo observamos autores no campo 

das artes visuais, da fotografia, da música, dentre outras áreas. Além disso, é necessário 

pontuar  que,quando Maingueneau (2010) recorre aos estudos de Lecrere (1998) para 

categorizar o  autor como um sujeito ―que dá suas palavras ao texto‖, que produz um 

enunciado ―original‖,  ele não está restringindo a ideia de originalidade de um 

enunciado a algo que não sofre  influências de outros discursos. Todo discurso é sempre 

influenciado por discursos anteriores,  não obstante, o que o torna ―original‖ é a 

capacidade que o autor tem de trazer sua marca  própria ao texto. A forma como cada 

indivíduo narra determinado acontecimento ou se  expressa é sempre única, dessa 

forma, mesmo ao reproduzir um discurso já existente, o autor  confere a ele um 

contexto social diferente, baseado na interpretação que fez de acordo com  sua leitura 

de mundo.   

Dessa maneira, quando trazemos tal abordagem para a análise do objeto literário  

escolhido, observamos que, em ―O corpo em que nasci‖, Nettel (2013) narra os  

acontecimentos de sua vida com base na forma como interpreta o mundo e os discursos 

que a  cercam. Assim, quando relata seus conflitos familiares e sociais, por exemplo, só 

é  apresentado aos leitores ―um lado da história‖, uma vez que seu discurso é 

influenciado pela  forma que experienciou tais acontecimentos, os posicionamentos e 

opiniões apresentadas pela  narradora sobre diversos assuntos ao longo da narrativa 

sofrem um atravessamento ideológico  e cultural de discursos anteriores à produção 

textual.  

Nesse contexto, reconhecemos que associar completamente a autoria de Nettel 

(2013) a sua biografia é uma questão um tanto problemática, uma vez que, na 

construção de um  discurso, seja ele literário ou não, o indivíduo apenas usa sua 

criatividade para manipular a  linguagem de forma a expressar a mensagem desejada, 

que será o resultado de uma polifonia  linguística, já que seu discurso será influenciado 

por outros discursos com os quais  compactua. Sobre esse aspecto, o conceito de 

polifonia começa a ser desenhado na obra  ―Marxismo e filosofia da linguagem‖, por 

Bakhtin (1929/2006), que aponta as falhas do  subjetivismo individualista - ligado ao 

pensamento romântico.   

Segundo o filósofo, esse ―subjetivismo individualista apoia-se sobre a 
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enunciação  monológica como ponto de partida de sua reflexão sobre a língua.‖ 

(BAKHTIN, 2006, p.  112). Segundo essa tese, a enunciação monológica é um ato 

puramente individual, ―como uma expressão da consciência individual, de seus desejos, 

suas intenções, seus impulsos  criadores, seus gostos, etc,‖ (112-113). Bakhtin (2006) 

reflete sobre os aspectos sociais da  linguagem, e contesta essa linha de pensamento, 

afirmando que  

  [...] a enunciação é o produto da interação de dois indivíduos socialmente 

organizados e, mesmo que não haja um interlocutor real, este pode ser  

substituído pelo representante médio do grupo social ao qual pertence o 

locutor. A palavra dirige-se a um interlocutor: ela é função da pessoa desse  

interlocutor: variará se se tratar de uma pessoa do mesmo grupo social ou  

não, se esta for inferior ou superior na hierarquia social, se estiver ligada ao  

locutor por laços sociais mais ou menos estreitos (pai, mãe, marido, etc.)  

(BAKHTIN, 2006, p. 114).  

Sobre esses aspectos, é possível perceber que o filósofo russo propõe uma noção 

de  enunciação pautada na interação social, segundo a qual a palavra não pertence 

totalmente ao  locutor, mas constitui justamente o produto da interação entre locutor e 

ouvinte. Dessa forma,  essa visão social da língua, permite compreender que no ato da 

enunciação coexistem diversas  vozes e, portanto, diversos discursos.  

Para refletir sobre essa heterogeneidade da enunciação, Brandão (1992), em seu 

livro  ―Introdução à Análise do Discurso‖, aborda os estudos de Ducrot (1984), 

mostrando como a  teoria polifônica serve como um aparato para o discurso. Segundo 

ela, Ducrot (1984) retoma  o conceito de Bakhtin (1929/2006), a fim de mostrar que, 

mesmo num enunciado isolado, é  possível detectar várias vozes. Para Brandão (1992), 

os estudos de ducrotianos são tão  importantes, pois contestam a tese de unicidade do 

autor, segundo a qual atribuem-se ao  sujeito três propriedades:   

a) ele é encarregado de toda atividade psicofisiológica necessária à produção do  

enunciado;  

b) ele é o autor, a origem dos atos ilocutórios executados na produção do  

enunciado;  

c) é designado em um enunciado pelas marcas da primeira pessoa quando elas  

designam um ser extralinguístico.  

Segundo a linguista, Ducrot (1984) contesta essa tese partindo de dois conceitos: 

o de  locutor e o de sujeito falante. A figura do locutor corresponde ao narrador, pois 

consiste no  ser responsável pelo dizer, mas que não é um ser no mundo, pois trata-se de 

ficção discursiva;  o locutor é, portanto, a fonte do discurso. Já o sujeito falante se 
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distingue do locutor devido  seu caráter empírico, representando a instância que 

manipula o locutor, visando à expressão por meio da linguagem. O sujeito falante 

imagina ou inventa acontecimentos e o locutor, por  sua vez, relata-os. Podemos 

imaginar, dessa forma, que a figura do autor seja o resultado da  forma como são 

manipuladas as duas instâncias mencionadas anteriormente (BRANDÃO,  1991, p. 57-

58).  

Em ―Problemas da poética de Dostoiévski‖, Bakhtin (2013) discorre sobre como 

a  polifonia pode estar presente na literatura. Segundo ele, Dostoiévski, criador do 

romance  polifônico, confere às suas narrativas uma multiplicidade de vozes e 

consciências  independentes e imiscíveis. Observa-se em sua narrativa uma autêntica 

polifonia de vozes  plenivalentes que constituem, de fato, a peculiaridade fundamental 

de seus romances.  (BAKHTIN, 2013, p. 4). Quando pensamos em Dostoiévski, 

segundo Bakhtin (2013),  observamos não somente um autor, mas uma série de 

discursos filosóficos de vários autores e  pensadores, como de Raskólnikov, Míchkin, 

Stavróguin, Ivan Karamázov, o Grande  Inquisidor, entre outros.   

Nesse contexto, em seus romances, suas personagens são, não apenas objetos do  

discurso do autor, mas os próprios sujeitos desse discurso diretamente significante. Ou 

seja, a  voz do herói se estrutura do mesmo modo como se estrutura a voz do próprio 

autor no  romance comum.  

A voz do herói sobre si mesmo e o mundo é tão plena como a palavra  
comum do autor; não está subordinada à imagem objetificada do herói 
como  uma de suas características mas tampouco serve de intérprete da voz 
do  autor. Ela possui independência excepcional na estrutura da obra, é 
como se soasse ao lado da palavra do autor, coadunando-se de modo 
especial com ela  e com as vozes plenivalentes de outros heróis. 
(BAKHTIN, 2013, p. 5)  

Em ―O corpo em que nasci‖ (2013), podemos observar características 

semelhantes às  observadas por Bakhtin (2013) nas obras de Dostoiévski. Uma vez que 

se trata de uma  autoficção, a voz da guadalupe-personagem possui essa independência 

e soa ao lado da  palavra da guadalupe-autora. E, ao assumir a instância de narradora, a 

personagem principal  evoca diversas vozes que trazem consigo diferentes discursos 

que coexistem no plano  narrativo e, dessa forma, podemos observar a presença da 

polifonia no romance.  

Ao manipular os elementos da linguagem para produzir seu texto (que será o 

veículo  do seu discurso), constrói uma imagem (ethos) que deseja passar de si ao 

público (leitores).  Essa imagem é parte importante na elaboração do estatuto de autor, 
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portanto, assim como  reflete Maingueneau (2010), não há autor sem imagem. Em ―O 

corpo em que nasci‖, Nettel (2013) realiza esse processo, ainda que sua narrativa tenha 

um forte caráter autobiográfico.  Porque notamos a criação de uma imagem, que será 

apreendida de diferentes formas por cada  leitor do romance e a fidúcia será o 

mecanismo de transferência de seu discurso, porque, ao produzir um enunciado, o autor 

estabelece com o leitor uma relação de ―acordo‖. Sobre esse  ―acordo‖, Halsall (1988, 

1995 apud AMOSSY, 2008, P. 21) o denomina ―contrato fiduciário'',  trabalhando com 

a ideia de ―narrador digno de confiança‖. Segundo esse teórico:  

Toda comunicação está fundada em uma confiança mínima entre os  
protagonistas, e cabe a uma retórica narrativa, segundo o autor, determinar  
como ―a enunciação contribui para criar, no enunciatário, uma relação de 
confiança fundada na autoridade que o enunciador deve se conferir caso 
deseje convencer‖ (HALSALL, 1998/1995 apud AMOSSY, 2008, p. 21).  

Considerando essa perspectiva, um dos acordos que Nettel (2013), ao assumir a  

instância de narradora estabelece com o leitor, é o de que o romance se trata de uma  

autobiografia, dessa forma o leitor espera um compromisso com uma linguagem que 

relata a  realidade da autora, mesmo de forma parcial, já que a escrita é apenas um dos 

meios de  produção de significados (KRESS, 2011, p. 37).   

Quando tratamos da ―imagem autoral‖, pode-se pensar em duas coisas distintas, 

são  elas: o ethos, postura consubstancial à enunciação; e, a noção de imagem no que 

diz respeito à  recepção do autor, que consiste em um fenômeno exterior à atividade 

literária. Segundo  Maingueneau (2010), essa imagem autoral é produzida em duas 

zonas principais da produção  de sinais que contribuem para dar forma à imagem de 

autor: uma zona em torno do texto e  uma zona em torno do autor. Sobre esse aspecto, 

quando pensamos em autoria, estamos  associando ―imagens‖ àquilo que entendemos 

como prática literária. Em ―O corpo em que  nasci‖ (2013), por exemplo, podemos 

extrair uma imagem de Nettel a partir da leitura do  texto, entretanto trazemos para a 

leitura uma bagagem de percepções sobre o que é um autor  que são anteriores ao texto 

e, se já conhecemos outras obras da autora, essa bagagem é ainda  mais ampliada.   

Nesse contexto, ainda que determinado autor tente passar determinada imagem, 

os  leitores e a crítica apreenderão dele uma imagem distinta desta. Isso ocorre porque o 

discurso,  seja ele literário ou não, é dinâmico e as cenas enunciativas não se repetem da 

mesma forma.  Maingueneau (2010) utiliza uma metáfora estóica para explicar que a 

sociedade funciona  como um vasto teatro, onde um papel seria atribuído a cada um, 

lógica que possibilita refletir sobre ideia de ―encenação‖ e "cenografia". Dessa forma, 
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Maingueneau (2010) afirma que na  enunciação há um ―contexto semiótico‖ que leva 

em consideração os atos de fala, o modo  pelo qual o enunciador se inscreve 

gestualmente e proxêmicamente. Portanto, fazem parte da  enunciação não somente os 

enunciados, mas esses atos de fala - conjunto que pode ser  chamado de ―cena 

enunciativa‖. As cenas enunciativas por sua vez, amparam-se no deixis  discursivo que 

define as coordenadas espaço-temporais no ato de enunciação articuladas pelo  

triângulo ―Eu - Tu - Aqui -  gora‖, por isso não se repetem.  

Além dos fatores apresentados, nos interessa analisar se a imagem do escritor 

tem  influência sobre o ethos e sobre a recepção. De fato, a construção desse ethos 

também  apreende aspectos relacionados à figura do escritor enquanto pessoa física, 

aquele indivíduo  que se dedica à produção literária, seja como um ofício profissional 

ou como atividade  secundária. Dessa forma, quando se trata da figura do escritor 

(pessoa física), afirma  Maingueneau (2010):  

Pode-se retomar aqui a famosa fórmula do grupo de Palo Alto: não se pode  
não se comunicar. Querendo ou não, o escritor constrói uma apresentação 
de  si através de seus comportamentos verbais ou não verbais, que mostram 
o  que é ser é ser escritor, de acordo com representações coletivas, modelos 
estereotipados que circulam numa época e num determinado local. Mas o  
autor produz inevitavelmente esses sinais ao levar em conta a imagem de 
sua pessoa e de sua obra elaborada por terceiros mediante seus discursos.  
(MAINGUENEAU, 2010, p. 147).  

É impossível negar o fato de que, quando pensamos em autoria, fazemos uma  

associação à figura do escritor. Ao saber que ―O corpo em que nasci‖ (2013), por 

exemplo,  trata-se de uma narrativa autobiográfica, é comum construirmos uma noção 

de autoria que  assimila características que atribuímos à escritora, sejam elas apenas 

caricaturas e estereótipos  que desenhamos em nosso imaginário, após um primeiro 

contato com a obra, ou sejam elas  atributos que conferimos a Nettel (2013) com base 

no conhecimento de suas obras anteriores.   

A figura do escritor enquanto pessoa física, além de ser marcada pela 

personalidade do  escritor, também evoca características do senso comum que, 

geralmente, são atribuídas  àqueles que se dedicam à atividade literária. Na nossa 

percepção, é de suma importância  estabelecer limites nessas associações, embora seja 

comum relacionarmos a autoria à imagem  que construímos sobre o ofício de escritor, o 

que não há nada de errado. É necessário cautela,  para que a obra de determinado 

escritor não seja reduzida apenas a essas caricaturas  estereotipadas, simplificando a 

noção de autoria aos elementos biográficos.  

Para Maingueneau (2010), essa imagem estereotipada que o público apreende do  
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escritor possui caráter diacrônico e se transforma ao longo dos anos e, em suas palavras: 

―Ser  escritor é assim dar sentido a suas atividades passadas e presentes em função de 

um futuro  projetado‖ (MAINGUENEAU, 2010, p. 147). Desse modo, reflete-se sobre 

uma dimensão  importante da autoria: a de ―autor-ator‖, aquele que organiza sua 

existência em torno da  atividade de produção literária, segundo Maingueneau (2010), o 

que atua na produção de  textos como escritor, ainda que seu ofício profissional 

principal seja outras atividades - papel  ao qual Guadalupe Nettel (2013) se dedica, ao 

escrever ―O corpo em que nasci‖ (2013), uma  vez que ―atua‖ na produção de uma 

narrativa literária com elementos autobiográficos.  

Além disso, segundo Maingueneau (2010), é de extrema importância o cuidado 

em  relação ao paradigma texto/contexto. O contexto baseia-se em um conjunto de 

elementos  históricos, sociais, culturais, entre outros e, dessa forma, um romance, conto 

ou qualquer  narrativa - seja ela literária ou não - traz consigo marcas de seu contexto 

de produção, uma  vez que nenhum texto é escrito de forma isolada da realidade 

portanto é importante que haja  equilíbrio entre essas duas instâncias.   

Uma noção de autoria pautada somente na dimensão textual pode levar a uma 

espécie  de ―textualismo‖, causando uma certa alienação em relação ao contexto da obra 

e se  descartarmos tudo o que é exterior à obra de um autor, caímos na ilusão de pensar 

a produção  literária como uma atividade que ocorre de forma isolada, ignorando os 

atravessamentos  ideológicos e culturais da sociedade em que o autor se insere, dessa 

forma descarta-se a  presença de discursos comuns de determinado contexto histórico 

na narrativa.   

Por outro lado, o foco exacerbado no contexto de produção ou em qualquer 

instância  extratextual pode conduzir a um ―sociologismo‖ um tanto perigoso, que 

ignora a  individualidade da produção de cada autor, reduzindo a análise do corpus a 

uma análise  meramente biográfica. Embora seja importante destacar as questões extra 

textuais de uma  obra, que ajudam na atribuição de um estatuto de autor, encará-la 

como mera descrição dos  aspectos sociais de uma época é anular seu caráter literário. 

Dessa forma, pensando em ―O  corpo em que nasci‖ (2013), detectamos que os aspectos 

extratextuais ajudam a desenhar a  autoria de Guadalupe Nettel, sendo indissociáveis de 

sua obra, uma vez que se trata de uma  narrativa autobiográfica. Não obstante, não se 

pode reduzir o romance a uma espécie de  relato.  

Maingueneau (2010) reflete ainda, sobre a autoria como um estatuto social e, 

nesse  sentido, o linguista deve sempre se perguntar em que condições um enunciado é 

suscetível de  ter um ―autor‖. Não cabe à Análise do Discurso, contudo, definir de 
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forma categórica um  conceito, uma classificação de autor, mas refletir sobre o caráter 

histórico da noção de autor.  

Integrar a problemática da autoralidade à análise do discurso não 
significa  erigi-la em centro, mas ver aí a zona de troca e de 
recobrimento recíproco de   
um ―interior‖ e um ―exterior‖ do texto: todo texto implica certa 
autoralidade,  e o mundo de onde emerge o texto implica ele 
próprio essa forma de  autoralidade. (MAINGUENEAU, 2010, p. 
46) (grifos do autor).  

Toda abordagem sobre a noção de autoria neste artigo tem como finalidade 

apenas  propor uma reflexão sobre a questão, não fazer uma conclusão sobre o que é ou 

deixa de ser  um ―autor‖, mas tal reflexão se mostra pertinente para a análise de uma 

narrativa autoficcional  e de autoria feminina como ―O corpo em que nasci (2013)‖.  

É importante, por isso, discutir o conceito de campo literário. O campo literário,  

segundo Maingueneau (2010), não é mais que uma dimensão da instituição literária. O 

campo  literário é, para ele, o espaço em que se definem as trajetórias efetivas dos 

escritores, que  estão constantemente reajustando suas estratégias em função da maneira 

como evoluir sua  posição. Segundo Bourdieu (1975, 91 apud MAINGUENEAU, 2010, 

p. 49), o campo literário  obedece a regras específicas e engloba o espaço de produção, 

recepção e crítica literária,  incluindo todas as etapas e instituições envolvidas no fazer 

literário. Dessa forma, é  importante mencionar essa questão para que possamos 

entender que todo processo de  produção, crítica e recepção de uma obra é sempre 

submetido às regras do campo, instituídas  socialmente, em maior ou menor grau, 

expressam o posicionamento de uma ―elite‖ literária  que, historicamente, compõem as 

instituições. Nesse contexto, as instituições literárias  tradicionais, que ainda carregam 

essas influências da estética romântica, detêm o poder de  decisão sobre o que é o 

campo literário. De certa forma, elas dão o veredito final que delimita  esse campo 

literário.   

Maingueneau (2010) aborda o campo literário a propósito do campo discursivo,  

adotando a concepção de um campo discursivo não estático. O campo discursivo, 

compõe o  lugar das relações entre os discursos e essas relações manifestam a 

hegemonia de  determinados discursos sobre outros, uma vez que, para Foucault (2014), 

toda relação é  marcada por um jogo de poder. Segundo o filósofo, ―[...] o discurso não 

é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou o sistema de dominação, mas aquilo 

porque, pelo que se luta, o  poder do qual nós queremos apoderar‖ (FOUCAULT, 2014, 

p. 10).   
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Seguindo essa concepção, em toda sociedade a produção de discursos é, ao 

mesmo  tempo, controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de 

procedimentos  que têm por função conjurar seus poderes e perigos, dominar os 

acontecimentos e esquivar  sua materialidade. Por essas razões, segundo Maingueneau 

(2010), o campo discursivo não é  estático, pois não há uma homogeneidade discursiva, 

mas uma hegemonia de determinados  discursos sobre outros, que se potencializa ou se 

enfraquece historicamente  

É interessante, para a análise do nosso objeto de estudo, estabelecer essa relação 

entre  campo literário e campo discursivo, uma vez que essas conexões de poder 

atravessam ambas  as áreas, porque há uma hegemonia no discurso das instituições que 

―ditam‖ as regras do  campo literário.   

Pensando o campo literário a propósito do campo discursivo, como fez 

Maingueneau  (2010), somos levados a refletir sobre o prestígio e, até mesmo 

privilégio, do discurso  literário. Além disso, segundo Maingueneau (2010), toda teoria 

implica que se coloque a  instituição no coração da instância criadora, desse modo a 

ideia de campo literário é  influenciada pela estética romântica, ainda muito presente 

nas instituições.  

A AUTORIA FEMININA E O LUGAR DA MULHER NA LITERATURA  

 

Quando pensamos na noção de autoria fazendo um recorte de gênero, a 

discussão  torna-se ainda mais complexa, pois há uma tendência no cânone de 

universalizar a  subjetividade masculina e, ao longo da história, a exclusão das mulheres 

do meio literário  salta aos olhos.
1 

Essa exclusão muito tem sido discutida por Foucault 

(2014, p. 9), que afirma:  ―não se tem o direito de dizer tudo, que não se pode falar de 

tudo em qualquer circunstância,  que qualquer um, enfim, não pode falar de qualquer 

coisa‖. Segundo o filósofo, a exclusão se  torna ainda mais nítida quando percorremos 

os campos da sexualidade e da política. Em ―O  corpo em que nasci‖, Nettel (2013) não 

somente assume o lugar de mulher na produção  literária, mas, por meio da autoficção, 

contesta criticamente o papel atribuído à mulher pela sociedade. Essas críticas, na maior 

parte da narrativa, são desenhadas a partir da figura da avó  da personagem central, 

como observamos no seguinte trecho:  
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Se os dois hemisférios de meus pais jamais nos causaram, a meu irmão 
e a mim,  problemas de navegação, o universo do século XIX ao que 
nos transportou a avó  representava o território menos hospitaleiro que 
havia conhecido até o momento.  Nesse universo se impunham 
algumas leis totalmente arbitrárias, ao menos no meu  entender, e que 
demorei meses para assimilar. Várias delas, por exemplo, se  
baseavam em uma suposta inferioridade das mulheres em relação aos 
homens.  Segundo sua visão das coisas, a obrigação principal de uma 
menina – antes mesmo  que assistir às aulas – era ajudar na limpeza do 
lugar. As mulheres deviam, além  disso, vestir-se e se comportar 
―adequadamente‖, à diferença dos homens, que  podiam fazer o que 
tivessem vontade. (NETTEL, 2013, p. 61) (grifo da autora).  

É nítido, no trecho anterior, a crítica ao patriarcado, e a figura da avó é 

associada  sempre a uma imagem de retrocesso. Atribui-se a ela um ethos que 

representa o  tradicionalismo, que enfatiza a exclusão das mulheres através da 

reprodução de um discurso  sexista, porém essa imagem da avó é pertinente à maioria 

das figuras femininas da época,  restritas ao papel de donas de casa, de mães de família 

e de obedientes ao jugo masculino,  imagem típica de uma sociedade patriarcal.  

As questões de autoria feminina foram enfatizadas nos estudos de Norma Telles  

(1992) que, em seu texto ―Autor + a‖, discute sobre o emprego do termo ―autora‖ e todo 

o  contexto de produção literária das mulheres, comumente relegadas a um papel 

secundário,  sem reconhecimento de seu trabalho. Telles (1992) faz uma crítica a essa 

exclusão da mulher  na literatura, por meio da abordagem de exemplos de palavras que 

demonstram essa relação  de poder presente na sociedade ao longo da história, que 

influencia diretamente na linguagem.  Segundo a estudiosa:  

A inclusão numa antologia do verbete autoral pode parecer a 
muitos  desnecessária e redundante, pois é fato gramatical e 
cultural estabelecido que  o gênero masculino engloba o feminino. 
Nos últimos anos, entretanto, tem se demonstrado que os 
conteúdos e significados para pares de palavras que denotam 
diferença de gênero não são os mesmos. (TELLES, 1992, p. 45).   

Telles (1992) evidencia como questões sociais, entre elas as de gênero, não 

escapam à  linguagem e, por conseguinte, podem ser utilizadas para enfatizar a 

exclusão. Para ilustrar seu  raciocínio, aborda os significados dos termos ―senhor‖ e 

―senhora‖, destacando que o termo ―senhor‖ - denota domínio, controle; por sua vez, o 

vocábulo ―senhora‖ - denota  pertencimento a outro.  

É importante trazer essa discussão, uma vez que estamos analisando um objeto  

literário a partir de um viés discursivo, que é materializado pela linguagem, que não é 

neutra,  mas opaca, e o discurso é carregado de uma força ideológica, sobretudo a que 

marca o  contexto histórico de sua produção. Nesse sentido, a segregação de gênero 
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comprova uma  percepção já abordada por Foucault (2014), a de que o discurso não é 

transparente, como  destaca em: ―[...] como se o discurso, longe de ser esse elemento 

transparente ou neutro no  qual a sexualidade se desarma e a política se pacifica, fosse 

um dos lugares onde elas  exercem, de modo mais privilegiado, alguns de seus mais 

temíveis poderes.‖ (FOUCAULT,  2014, p. 09). Pensando nessas diferenças, 

compreendemos que tais relações desiguais afetam  a produção/recepção da atividade 

literária feminina.  

A partir dessa concepção, relacionamos, por similaridade, o conceito de autor 

com o  conceito de ―poeta‖ que, de acordo com Telles (1992) deriva do grego e denota 

―aquele que  faz‖, segundo o dicionário. Por outro lado, ―poetisa‖ aparece como 

―mulher que faz poesia‖.  A variação em gênero dessa palavra induz a algo pejorativo, 

menor, ao limitar o papel da  poetisa àquela que faz ―apenas‖ poesia, enquanto o papel 

masculino tem um campo mais  amplo. Após refletir sobre essas questões, concluímos 

que o simples fato de considerarmos o  masculino como o ―universal‖ e o feminino 

como uma ―variação‖ nos diz algo sobre essas  relações de poder que permeiam a 

linguagem. Grande parte dessas relações que adotam o  gênero masculino como ―ponto 

de partida‖ da discussão, impõem ao gênero feminino o lugar de ―outro‖ - termo que 

ganhou destaque nas pautas de discussões feministas após o livro ―O Segundo Sexo‖ 

(1949), de Simone de Beauvoir. Embora nosso foco não seja nos aprofundar  nos 

estudos feministas, em alguns momentos é necessário trazê-los à discussão, porque o 

tema  da pesquisa margeia esse ponto, contudo o que nos interessa é compreender como 

a  linguagem reflete essas relações através do discurso e como o discurso adentra o 

universo  literário.  

Como não se trata apenas de uma definição de um termo que seja masculino e o 

outro  feminino, muito menos considerando-os contrários, Telles (1992) pontua, dessa 

forma, que  ―autora‖ não é feminino de autor nem linguística, nem literária, nem 

culturalmente.   

[...] quando lemos textos - ou quando escritores lêem, decifram e registram o 

mundo - utilizamos estratégias interpretativas historicamente determinadas e, 

moldadas, portanto, por definições de gênero. A referência profunda à figura  

da autora foi deformada por muitos fatores, silêncios e interrupções da  

memória coletiva. (TELLES, 1992, p. 45).  

Ainda segundo essa estudiosa, a leitura escrita por mulheres é um 

―palimpsesto‖, pois  o desenho de superfície esconde um significado profundo, menos 

aceito socialmente, uma vez  que pontua as diferenças existentes entre o percurso das 



213 
 

mulheres na literatura, chamando a  atenção para a necessidade de se adotarem 

ferramentas diferentes na atividade crítica sobre as  obras de autoria feminina. Segundo 

Telles (1992), gênero é uma categoria, um modo de fazer  distinções entre pessoas; uma 

construção cultural que classifica com base em traços sexuais,  expandindo-se por 

cruzamentos de representações e linguagem e esse modo de fazer  distinções entre 

pessoas adentra o universo literário:   

A tradição estética definiu o dom da criação artística como 
essencialmente  masculino. Tal e qual o Deus-Pai, que criou o 
mundo e o nomeou, o artista é  progenitor e procriador de seu texto 
- um patriarca estético. Nessas  formulações modernas, foi negada 
à mulher a autonomia, a subjetividade  implícita na criação. O que 
lhe cabe é a encarnação mítica dos extremos da  Alteridade, do 
misterioso e intransigente Outro, confrontado com veneração  e 
temor e uma vida sem história própria. Demônio ou fantasma, anjo 
ou fada,  é considerada como mediadora entre o artista e o 
desconhecido, instruindo-o  em degradação ou exalando pureza. É 
musa ou criatura. Nunca criadora.  (TELLES, 1992, p. 50-51).  

É muito comum em obras escritas por autores homens que as personagens 

femininas  sejam sempre representadas nessa dualidade exposta por Telles (1992): ora a 

mulher é uma  figura angelical, pura ou santa, desprovida de sexualidade e de vontades 

próprias; ora é a  fonte de todo mal, da degradação e da tentação. Como a literatura - 

assim como os diversos  tipos de arte - reproduz o imaginário da sociedade, observa-se 

que esse tipo de visão  internalizada acerca da figura feminina se fez presente por muito 

tempo em diversas  civilizações. Na sociedade ocidental, de cultura cristã, essa visão da 

mulher perdura desde a  escritura do livro de Gênesis, da Bíblia, quando Eva oferece o 

fruto proibido a Adão. Essa  analogia nos faz observar que, embora ―Eva‖ ofereça o fruto 

a Adão, ela não é a criadora do  fruto, é apenas a mediadora, ―instruindo-o em 

degradação‖, a condutora - assim como na  comparação feita por Telles (1992).   

Dessa forma, seja como anjo ou como demônio, a mulher é retratada como causa 

do  mal ou do bem, ora é santificada, ora é demonizada, mas sempre desprovida de 

vontade  própria e de personalidade, promovendo-se um ―esvaziamento‖ dos corpos 

femininos. Sobre esses aspectos, Telles (1992) cita o romance ―Persuasion‖ (1816), de 

Jane Austen, em que,  através de Anne Elliot, discute: ―os homens tiveram todas 

vantagens ao contar suas estórias.  A educação lhes pertence em um grau muito maior; a 

pena tem sempre estado em suas mãos‖  (AUSTEN, 1816 apud TELLES, 1992, p. 53-

54). É evidente que os homens, ao longo da  história, tiveram um acesso maior à 

educação, o que lhes proporcionou maior domínio da  linguagem e, por conseguinte, mais 

espaço no âmbito literário e maior poder, portanto,  quando optamos por refletir sobre a 
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autoria feminina, esses aspectos devem ser considerados.  

Refletir, então, sobre a autoria feminina é importante não somente devido à 

escolha do  objeto literário - já que é impossível falar sobre ―O corpo em que nasci‖ sem 

abordar o recorte  de gênero em que a autora está inserida, mas também porque essas 

questões influenciam no  ethos que Nettel (2013) constrói em torno de sua própria 

imagem e das demais personagens  da obra.  

“FREAK IS BEAUTIFUL” NA LITERATURA CONTEMPORÂNEA: A 

AUTOBIOGRAFIA E O ETHOS DE OUTSIDER  DE GUADALUPE NETTEL 

 

Nas primeiras páginas da edição de ―O corpo em que nasci‖, escolhido como 

objeto de  análise, está incluso o prefácio de Juan Pablo Villalobos, intitulado ―Freak is 

beautiful‖. No  paratexto, o escritor mexicano faz referência à obra de Guadalupe Nettel 

(2013) e à forma  como o anormal, o diferente é um tema recorrente na narrativa da 

autora. A simples frase que  intitula o texto de Villalobos - ―Freak is beautiful‖ - 

estabelece uma conexão com o ethos que  a narradora constrói de si ao longo da 

narrativa, quando se define como outsider. Antes de  partir para a discussão de tal 

conceito, entretanto, é necessário refletir sobre autobiografia e  ficção, vez que esse 

gênero textual cumpre um importante papel na construção desse ethos,  por meio da 

forma como a autora manipula a instância de narradora.  

Na primeira página de ―O corpo em que nasci‖, Nettel (2013) evidencia que sua  

narrativa possui caráter autobiográfico, como demonstrado na página a seguir:  

Nasci com uma auréola branca, ou o que os outros chamam de 
mancha de  nascimento, sobre a córnea do meu olho direito. Não 
haveria tido nenhuma  relevância de não ter sido porque a mácula 
em questão estava em pleno  centro da íris, ou seja, bem em cima 
da pupila por onde deve entrar a luz até  o fundo do cérebro. 
(NETTEL, 2013, P.13). 

 

Algumas características físicas apresentadas pela narradora-personagem são  

semelhantes às da autora, funcionando como um indicativo do traço autobiográfico: há 

uma  enunciadora em primeira pessoa. Diana Klinger (2012) apresenta as concepções de 

Phillippe  Lejeune (1975) sobre autobiografia, que definem espaço autobiográfico como ―o 

conjunto de  todos os dados que circulam ao redor da idéia do autor: suas memórias e 

biografias, seus  (auto) retratos e suas declarações sobre sua própria obra ficcional‖. 
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(LEJEUNE, 1975 apud  KLINGER, 2012, p. 9). Seguindo essa lógica, os elementos 

autobiográficos de uma obra  podem ser percebidos através de um pacto implícito ou 

explícito que o autor estabelece com o  leitor, por meio de vários indicadores presentes na 

publicação do texto, que determinam seu  modo de leitura.   

Esses pactos aparecem várias vezes durante a obra, implicitamente, por meio da  

descrição das características da narradora-personagem e explicitamente nos momentos em  

que, ao manipular a instância de narradora, Nettel (2013) confirma que a narrativa se trata 

de  um relato de sua história, como no excerto: ―Estas são, sem dúvida alguma, as 

lembranças da  minha infância e adolescência, mescladas a uma intrincada teia com uma 

infinidade de  interpretações das quais nem sequer sou consciente‖ (p. 199). O emprego do 

pronome  possessivo de primeira pessoa do singular "meu" e da forma verbal "sou" 

comprovam essa  manipulação.  

Apoiando-se nos estudos de Lejeune, Klinger (2012) aponta que, num texto, é 

possível  observar dois planos que distinguem se uma narrativa é ficcional ou 

autobiográfica: o plano  referencial e o plano ficcional. A narrativa de Nettel (2013) 

transita entre esses dois planos,  por isso, frequentemente, ―O corpo em que nasci‖ recebe 

a classificação de romance  ―autoficcional‖. Sobre esse aspecto, Klinger (2012) afirma: 

―nossos romances ‗se inscrevem  num espaço no qual as duas categorias – autobiografia e 

romance – não são redutíveis a  nenhuma das duas‘, num jogo em que ficção e não ficção 

não remetem a territórios  nitidamente separados‖ (p. 09) (grifos da autora). Essa mescla 

de elementos dos planos  referencial e ficcional é uma possibilidade dentro de um texto 

literário, uma vez que um plano  não anula o outro.   

É interessante, também, refletir sobre como as narrativas autobiográficas têm 

ganhado  espaço na contemporaneidade. Para Klinger (2012), o fato de muitos romances 

terem se  voltado para a própria experiência do autor, relaciona-se ao contexto atual, de 

uma sociedade  ―marcada pelo falar de si, pela espetacularização do sujeito‖ (2012), pois:  

 

 O avanço da cultura midiática de fim de século oferece um cenário  privilegiado 

para a afirmação desta tendência. Nela se produz uma crescente visibilidade do 

privado, uma espetacularização da intimidade e a exploração da lógica da 

celebridade, que se manifesta numa ênfase tal do autobiográfico, que é possível 

afirmar que a televisão se tornou um substituto secular do confessionário 

eclesiástico e uma versão  exibicionista do confessionário psicanalítico. 

(KLINGER, 2012, p. 18).  

A visibilidade do privado e a necessidade em falar sobre si, muito comum na 

literatura  contemporânea, é uma característica presente em ―O corpo em que nasci‖ 
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(2013) e, ao optar  pelo emprego da primeira pessoa do singular, Nettel (2013) enfatiza 

os traços autobiográficos  de uma forma bem trabalhada, estabelecendo uma relação de 

proximidade com o leitor que  pode, até mesmo, se identificar com seus relatos, uma 

vez que a autora consegue mexer com  sua afetividade e, assim, cria um maior efeito de 

verdade quanto ao que está narrando.   

No que se refere às questões que envolvem essa narrativa, é relevante discutir 

sobre a  definição de ficção, porque, para o senso comum, existe uma associação entre 

ficção e tudo  aquilo que é falso, que abarca o universo da fantasia, como destacam 

Lazarin e Londero  (2018, p. 83): ―Até mesmo alguns dicionários apresentam apenas 

variantes desse sentido,  como ‗criação da fantasia‘, ‗literatura cujo enredo trata de fatos 

imaginários‘, ‗invenção‘,  ‗simulação‘, entre outros‖ (grifos dos autores). Não obstante, 

o termo ficção vai além dessas  constatações e Lazarin e Londero (2018), ampliando a 

discussão sobre esse termo, optam pelo  conceito de ficção de Reis (2001):  

Referindo-se ao quase-mundo imaginário que a escrita configura, 
Ricoeur  conduz-nos a um fundamental aspecto constitutivo do 
texto literário: a sua  condição ficcional que pode ser relacionada, 
mesmo do ponto de vista  etimológico, com o conceito de 
fingimento. Se em latim fingere significa  plasmar, formar, então o 
fingimento artístico que origina textos literários  ficcionais designa 
uma modelação estético-verbal e não implica  necessariamente 
uma outra acepção em que o fingimento pode ser entendido:  a 
acepção depreciativa de hipocrisia ou falsidade (REIS, 2001, p. 
170 apud   

LAZARIN; LONDERO, 2018, p. 83).  

Se a criação literária é um "fingimento", é importante refletir sobre até que ponto 

um  discurso, seja ele literário ou não, carrega consigo o caráter realístico, uma vez que 

todo enunciado é produzido em um contexto específico e para um fim específico e que a 

linguagem  é passível de parcialidade. Dessa forma, consoante o pensamento de Lazarin 

e Londero (2018,  p. 83): ―na verdade, o fingimento é o único meio disponível ao ser 

humano para acessar e  descrever a realidade, pois a realidade é uma instância 

inexprimível.‖ A linguagem, como  instância comunicativa, não consegue descrever 

minuciosamente a realidade, portanto, todo  texto implica, de certa forma o fingimento, a 

ficção, como apresentam esses pesquisadores:   

Em termos aristotélicos, enquanto a realidade manifesta-se no texto 
sempre  como potência, o fingimento é o próprio ato textual. É por 
isso que todo texto (romanesco, autobiográfico, jornalístico, 
jurídico, etc.) é um texto  ficcional. No caso do texto 
autobiográfico, a potencialidade do vivido torna-se ato através do 
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―fingimento‖. (LAZARIN; LONDERO, 2018, p. 83) (grifo   

dos autores).  

―O corpo em que nasci‖, apesar de se tratar de uma narrativa autobiográfica, não 

deixa  de ser uma ficção, uma vez que, por meio da instância de narradora, Nettel 

(2013) manipula a  linguagem de uma forma que o texto transita entre os planos 

referencial e ficcional, como foi  mencionado anteriormente, e o objetivo não é 

determinar o que é verdadeiro ou falso nesse  discurso, mas mostrar como esse modo de 

narrar produz esse efeito por meio da imagem  criada pela enunciadora. Sobre esse 

aspecto, Maingueneau (2008), ao ampliar o conceito de  ethos da Retórica aristotélica, 

aborda essa questão do ―fingimento‖ por meio do conceito de  ―fiador‖.   

Todo texto escrito, mesmo que o negue, tem uma ―vocalidade‖ que 
pode se  manifestar numa multiplicidade de ―tons‖, estando eles, 
por sua vez,  associados a uma caracterização do corpo do 
enunciador (e, bem entendido, não do corpo do locutor 
extradiscursivo), a um ―fiador‖, construído pelo  destinatário a 
partir de índices liberados na enunciação [...] Esse ethos  recobre 
não só a dimensão verbal, mas também o conjunto de 
determinações  físicas e psíquicas ligados ao ―fiador‖ pelas 
representações coletivas estereotípicas. Assim, atribui-se a ele um 
―caráter‖ e uma ―corporalidade‖,  cujos graus de precisão variam 
segundo os textos. O ―caráter‖ corresponde a  um feixe de traços 
psicológicos. Quanto à ―corporalidade‖, ela está associada  a uma 
compleição física e a uma maneira de vestir-se. 
(MAINGUENEAU  apud MOTTA, 2008, p. 17-18) (grifos do 
autor).  

Uma narrativa pressupõe um enunciador, esteja ele explícito ou não, e em ―O 

corpo  em que nasci‖, mesmo durante os momentos em que a narrativa se apoia em 

fatos  autobiográficos, Nettel (2013) assume um papel de ―personagem fiadora‖. Ao ter 

essa atitude, seu discurso mescla duas instâncias: a factual e a fictícia, por isso o uso do 

termo ―auto  ficcional‖ se justifica e consolida a intenção da autora.   

Após a materialização do discurso por meio da produção textual, os leitores da 

obra  assumem o papel de destinatário, apreendendo uma imagem da personagem 

fiadora, que se  baseará em um conjunto de representações sociais estereotípicas. Essa 

forma como a narrativa  é construída desperta no leitor um certo afeto ou paixão, 

fazendo pensar na concepção de  pathos – que constitui um dos três pilares básicos da 

Retórica, juntamente às noções de logos e o ethos – e às quais retomaremos 

posteriormente.  

Mais além, o ethos implica uma maneira de se mover no espaço social, uma 

disciplina tácita do corpo apreendida através de um comportamento. O 

destinatário a identifica apoiando-se num conjunto difuso de representações 

sociais avaliadas positiva ou negativamente, em estereótipos que a enunciação 
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contribui para confrontar ou transformar: o velho sábio, o jovem executivo 

dinâmico, a mocinha romântica… (MAINGUENEAU apud  MOTTA, 2008, 

p. 18).  

Tendo em vista esses aspectos, refletimos sobre o ethos de outsider, que 

mencionamos  no início desta seção. Em determinados momentos da narrativa de ―O 

corpo em que nasci‖  (2013), a narradora se descreve por meio deste termo, 

enunciando-se uma outsider. Esse  termo é objeto de estudo há algum tempo e Elias 

(1994) apresenta as seguintes definições  quanto a esses perfis: a de establishment (os 

estabelecidos) e a de outsiders. O primeiro termo  faz referência a um grupo que se auto 

percebe e é reconhecido como uma boa sociedade, mais  poderosa e melhor. Por sua 

vez, na língua inglesa, o termo que completa a relação é outsiders - os não membros da 

boa sociedade, os que estão fora dela por não seguirem os estereótipos  demarcados 

social e culturalmente. Segundo ele, os outsiders são vistos — coletiva e  

individualmente — como anômicos e o contato mais íntimo com eles, é considerado  

desagradável e, por vezes, degradante. Segundo Elias (1994):   

Trata-se de um conjunto heterogêneo e difuso de pessoas unidas por laços 

sociais menos intensos do que aqueles que unem os establishments. A 

identidade social destes últimos é a de um grupo. Eles possuem um 

substantivo abstrato que os define como um coletivo: são o establishment. Os 

outsiders, ao contrário, existem sempre no plural, não constituindo  

propriamente um grupo social. (ELIAS, 1994, p. 7) (grifos do autor). 

 

Segundo o autor, os outsiders ―põem em risco as defesas profundamente 

arraigadas do  grupo estabelecido contra o desrespeito às normas e tabus coletivos, de 

cuja observância  dependem o status de cada um dos seus semelhantes no grupo 

estabelecido e seu respeito  próprio, seu orgulho e sua identidade como membro do 

grupo superior.‖ (ELIAS, 1994, p.  26). Em ―O corpo em que nasci‖ (2013), a 

caracterização que a personagem-narradora faz de  si, como outsider, tem profunda 

relação com as concepções de Elias (1994), tendo em vista a  forma como se sente 

deslocada no mundo, não se encaixando na bolha exageradamente liberal  dos pais, nem 

na atmosfera retrógrada da avó. Durante toda a narrativa, a narradora procura  encontrar 

seu lugar no mundo, sente-se perdida e isso fica mais evidente após o divórcio dos  pais, 

quando se muda para a casa da avó. Nesse momento, a narradora menciona ―A  

Metamorfose‖ de Kafka como metáfora para as transformações pelas quais havia 

passado.  

Me identificava com a personagem d‗A metamorfose, a quem ocorreu algo  
semelhante a minha história. também tinha me levantado uma manhã  com 
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uma vida diferente, com um corpo diferente e sem saber muito bem no que 
tinha me convertido […] Minha leitura d‗A metamorfose foi mais  confusa. 
Durante as primeiras páginas, não consegui saber se era uma  desgraça ou 
uma bênção o que havia acontecido ao personagem que, como  se fosse 
pouco, nunca demonstrava nenhum entusiasmo tampouco  dramaticidade. 
Como ele, eu também causava certa repulsa entre meus  colegas. (NETTEL, 

2013, P.112)  

 Nesse período, Guadalupe encontra na literatura um refúgio secreto, já que sua  

avó a proibia de ler. Também descobre diversão jogando futebol com os meninos de sua  

vizinhança, mas durante a puberdade, sente que a atividade começa a ficar ameaçada 

devido  às mudanças do corpo. O termo outsider, utilizado pela narradora para se 

descrever, faz jus às  diversas etapas de sua vida relatadas no romance, uma vez que se 

sente perdida durante a  infância com os pais e com a avó, mas também durante o início 

da vida adulta, quando  refugia-se no álcool, no cigarro e nas drogas.  

  O ETHOS DISCURSIVO DE GUADALUPE NETTEL EM “O CORPO EM 

QUE NASCI”  

         Os estudos sobre ethos são antigos e o primeiro a trabalhar com o termo ethos no  

campo da linguística foi Oswald Ducrot, em uma pragmática semântica. Esse termo é  

integrado pela primeira vez nas ciências da linguagem na teoria polifônica da 

enunciação. O  autor designa por enunciação a aparição de um enunciado e não o ato de 

alguém que o produz. No entanto, a discussão sobre ethos ganhou forma na Grécia 

Antiga, com a Retórica  de Aristóteles. Amossy (2008, p. 10) apresenta a definição dada 

por Aristóteles (s/d): "é [...]  ao caráter moral que o discurso deve, eu diria, quase todo 

seu poder de persuasão". O ethos  construído em determinada situação discursiva tem 

como função convencer o interlocutor a  respeito do discurso enunciado e consiste na 

imagem que o locutor constrói, a fim de atingir  tal objetivo. Uma vez que na Grécia 

Antiga a essência da produção discursiva era a oralidade,  e não o texto escrito, os 

elementos extra discursivos que a noção de ethos englobava consistia  nas 

características físicas (roupas, mímicas e feições, etc.).  

          Segundo Amossy (2008), todo ato de tomar a palavra implica a construção de 

uma  imagem de si. A apresentação de si, segundo a linguista, não se limita a uma 

técnica  apreendida, a um artifício: "ela se efetua, frequentemente, à revelia dos 

parceiros, nas trocas  verbais mais corriqueiras e mais pessoais" (AMOSSY, 2008, p. 
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09). O enunciador carrega  consigo em seu discurso marcas de outros discursos que 

permeiam todo o contexto sócio histórico do qual faz parte.  Em "O corpo em que 

nasci", os discursos da Guadalupe-personagem e da Guadalupe autora se entrelaçam, 

provocando um determinado efeito ou paixão no leitor, denominado  pathos e que será 

responsável pela formação do ethos que Nettel (2013) pretende evocar ao  incorporar a 

personagem-fiadora. Segundo Amossy (2008), o ethos está sempre presente  como 

realidade problemática de todo discurso humano. Ou seja, em qualquer situação  

discursiva que seja, o locutor sempre deixará escapar suas visões de mundo e traços  

psicológicos e culturais. Nesse sentido, podemos observar no romance que a narradora  

assume esse lugar de locutor, expressando suas percepções ao caracterizar o ambiente 

escolar  em sua infância: ―O colégio era, em tais circunstâncias, um lugar ainda mais 

inóspito do que  costumam ser essas instituições‖ (NETTEL, 2013,p. 15).  

         A partir de Maingueneau (2010), a concepção de ethos se apresenta em situações  

discursivas diversas, como nos enunciados orais e escritos, abrangendo a modalidade 

verbal,  visual ou verbo-visual da linguagem, representando, dessa forma, determinado 

indivíduo ou  instituição. Segundo o autor, essa imagem é construída de acordo com as 

múltiplas relações  entre o sujeito e o outro. O enunciador incorpora uma personagem 

fiadora, a fim de convencer  o coenunciador, mas deixa escapar um feixe de traços 

psicológicos, que chamamos de caráter.  E na forma como se move no espaço social, 

apresenta uma corporalidade, ou seja,  determinada compleição física e forma de vestir, 

que são fatores que projetam essa imagem. O ethos, basicamente, consiste na imagem 

que desejamos passar ao adotarmos  determinado discurso e é por meio dele que 

conseguimos convencer o enunciatário acerca de  determinado ponto de vista, sobretudo 

por meio da criação de uma imagem positiva de si  mesmo, assim as estratégias 

discursivas adotadas pelo sujeito enunciador angariam a  complacência do leitor, 

levando-o a aderir à imagem que almeja construir, por meio, por  exemplo, da 

apresentação de suas características pessoais, físicas, emocionais e de algumas  

situações vivenciadas.  

              No início do romance objeto deste estudo, quando a narradora-personagem se  

descreve, é notória a forma como se refere a sua deficiência: uma mancha branca no 

centro da  íris, definida como ―auréola‖. Se pensarmos na origem da palavra, do latim 

aureus, auréola  significa ouro, além de fazer referência a um aspecto angelical, 

representando um símbolo da  bondade e da pureza. Em diversas culturas, o termo 

simboliza a sabedoria, o divino, o  intelecto, o elevado; representa a luz, o 

conhecimento. Essa ―auréola‖ permite que a narradora  conheça o mundo a partir de 
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uma percepção diferente das outras crianças e a forma de  enxergar o mundo é 

diferente, devido ao lugar que ocupa na sociedade. Além disso, a  narradora estabelece 

uma relação entre a luz e o cérebro, que simboliza como a visão da  materialidade se 

liga à construção dos pensamentos, ao processo de desenvolvimento  intelectual, como 

descreve: ―A mácula em questão estava em pleno centro da íris, ou seja,  bem em cima 

da pupila por onde deve entrar a luz até o fundo do cérebro‖ (NETTEL, 2013, p.  13).  

          Além disso, Nettel (2013) inicia o romance narrando sua infância na década de 

70,  período de grande efervescência no que diz respeito ao cenário sócio-político não 

somente do  México, mas do mundo, portanto, a narrativa não deixa de abordar temas 

controversos e esse  contexto não só influencia a vida da autora como também o 

processo de construção da  narrativa e a própria narrativa. Em ―O corpo em que nasci" 

(2013) são explorados os novos  modelos de família e as novas formas de se relacionar, 

que rompem com o padrão de  relacionamento vivido pela avó da narradora e por tantas 

outras mulheres no mundo. Isso fica  evidente quando a narradora aborda a questão da 

poligamia, ao fazer referência ao  relacionamento dos pais:  

A liberdade sexual acabou por prejudicar minha família quando 
meus pais  adotaram uma prática muito na moda durante os anos 
setenta: o então  famoso ―casamento aberto‖. ―Abrir casamento‖ 
consistia basicamente na abolição da exclusividade – uma regra a 
meu ver fundamental para a  preservação do matrimônio.‖ 
(NETTEL, 2013, p. 39) (grifos da autora).  

Nettel (2013) narra sua infância pelos olhos de uma criança que se encontrava 

perdida  no ambiente familiar, lidando com os pais demasiadamente liberais, que se 

divorciam, e a  experiência de viver com uma avó extremamente conservadora. Essa 

mudança de padrões  marcada por extremos gera um descontentamento, insegurança e 

influência no modo de vida e  nas emoções da narradora que, para lidar com esse 

descontentamento, se isola como uma  outsider e, como mencionamos na seção anterior 

do artigo, esse termo designa alguém que se  sente não à margem da sociedade, mas à 

deriva, não se sentindo pertencente aos grupos que se  formam ao seu redor, seja na 

família, na escola e em diversas relações sociais.   

Outra questão que nos chamou a atenção no que diz respeito a como a narradora 

personagem se enxerga, relaciona-se ao emprego da metáfora dos ―insetos‖. Essa 

referência  aparece pela primeira vez quando a narradora descreve a forma como sua 

mãe a alertava para  a correção da postura curvada do corpo, apelidando-a de 

―baratinha‖.   
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[...] minha mãe adotou como um desafio pessoal a correção de minha  postura, 

à que se referia frequentemente com metáforas de animais [...]  Barata! - 

gritava a cada duas ou três horas -, arrume essas costas! Baratinha,  é hora de 

colocar a atropina. (NETTEL, 2013, p. 18).  

Percebe-se, no trecho anterior, a percepção de outras personagens sobre a 

narradora,  que influencia na forma como ela enxerga a si mesma. Deparamo-nos 

novamente com os dois  ethos principais recorrentes na narrativa: o ethos que delineia o 

ponto de vista da personagem  central e o ethos de outros. Nesse contexto, essa 

metáfora do inseto aparece novamente como  uma referência ao personagem Gregor 

Samsa de ―A metamorfose‖, de Franz Kafka:  

Me identificava com a personagem d‗A metamorfose, a quem ocorreu algo  
semelhante a minha história. Eu também tinha me levantado uma manhã  com 
uma vida diferente, com um corpo diferente e sem saber muito bem no que 
tinha me convertido […] Minha leitura d‗A metamorfose foi mais confusa. 
Durante as primeiras páginas, não consegui saber se era uma  desgraça ou uma 
bênção o que havia acontecido ao personagem que, como  se fosse pouco, 
nunca demonstrava nenhum entusiasmo tampouco dramaticidade. Como ele, 
eu também causava certa repulsa entre meus  colegas. (NETTEL, 2013, 
P.112).  

A metáfora do inseto, nesse sentido, também denota as transformações que a 

narradora  presenciou em sua vida durante a infância, principalmente, após o divórcio 

dos pais. Além disso, um terceiro significado que pode ser atribuído à metáfora dos 

insetos se relaciona à  sensação de desconforto. Percebemos isso quando ela descreve o 

período após a morte de uma  amiga da vizinhança: ―após a morte de Ximena, a 

presença dos insetos se tornou muito mais  frequente e cotidiana, mas já não me 

assustavam. Tinha aprendido que há coisas muito mais  aterradoras [...]‖ (p. 83). 

Observa-se que essas figuras são empregadas para denotar a  sensação de incômodo 

causada por um acontecimento inesperado, que rompe com o  corriqueiro e altera a 

realidade. Dessa forma, é possível refletir sobre como o uso dessas  metáforas servem 

como uma estratégia para a construção das imagens que Nettel (2013)  pretende passar 

ao longo do romance.   

Além disso, tendo em vista o uso do termo outsider, é interessante refletir sobre 

como  o mesmo funciona na construção do ethos durante o romance, dessa forma, 

observa-se que  Nettel (2013), através da manipulação da instância de narradora, 

constrói dois ethos  principais: um que condiz com a forma como a personagem se 

enxerga perante o mundo (o  ethos de outsider) e um ethos que se relaciona à forma em 

que ela acredita ser vista pelas  outras personagens. Esse segundo ethos ganha 

diferentes facetas ao longo da narrativa, pois,  durante a infância da narradora-
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personagem, essa imagem transita entre a estranheza e a  compaixão, o que segundo ela 

é comum quando se trata de crianças com alguma deficiência.  Na adolescência e vida 

adulta, essa imagem transita entre a inadequação e a invisibilidade.  Em virtude disso, 

uma vez que este artigo busca explorar as diferentes noções de ethos, tendo  como 

objeto de análise uma obra literária, é importante discorrer um pouco sobre a teoria do  

canadense Albert. W Halsall (1988, 1995), apresentada por Amossy (2008) em seu livro  

―Imagens de si no discurso: a construção do ethos‖, uma vez que o conceito de contrato  

fiduciário é fundamental na construção das imagens. Esse autor funda uma teoria que 

une a  retórica e a narratologia, no que diz respeito à noção de ethos – a ―narrativa 

pragmática‖.  

Segundo Amossy (2008), a narrativa pragmática de Halsall (1988, 1995), 

caracteriza-se pelo exame da concepção aristotélica de autoridade aplicada a uma 

questão frequentemente  debatida na poética da narrativa: a da credibilidade do 

narrador. Analisar a questão do  narrador se mostra como um importante mecanismo 

para compreender como Nettel (2013)  constrói um ethos ―confiável‖ de si ao contar 

sua história. A narrativa pragmática de Halsall  (1988, 1995), de acordo com a analista 

do discurso, retoma noções (como o modo narrativo e  o foco do narrador) e distinções 

(aquelas existentes entre autor/narrador/personagem),  elementos estudados 

anteriormente no campo dos estudos literários. O teórico, dessa forma, combina esses 

dados com aqueles fornecidos pela retórica e pela Poética de Aristóteles, a fim  de 

compreender em que condições o enunciador parece confiável aos olhos do leitor. 

Segundo Amossy (2008), o canadense trabalha com a ideia de ―narrador digno de  

confiança‖, e dessa forma, expõe a concepção de ―contrato fiduciário‖:  

Toda comunicação está fundada em uma confiança mínima entre 
os  protagonistas, e cabe a uma retórica narrativa, segundo o autor, 
determinar  como ―a enunciação contribui para criar, no 
enunciatário, uma relação de confiança fundada na autoridade que 
o enunciador deve conferir caso deseje convencer‖. (HALSALL, 
1988, p. 244 apud AMOSSY, 2008, p. 21)  (grifo do autor).  

A partir da retomada de concepções aristotélicas, o teórico divide as diferentes 

figuras  narrativas da retórica em duas categorias: a dos argumentos exteriores, 

provenientes de  testemunhos, e a dos argumentos internos ao discurso. Na primeira 

categoria, ele agrupa o  apelo aos princípios atestados, ou apodeixes (a nota aforística), 

o provérbio ou a sentença, o  apelo à própria experiência, as figuras de apelo 

intertextual que mobilizam uma autoridade  exterior. A segunda categoria compreende 
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o panegírico (discurso público em louvor a alguém  ou à determinada figura abstrata) 

dos ouvintes, a declaração de boas intenções (AMOSSY,  2008, p. 22).  

Diante dessas questões, Nettel (2013) utiliza esses recursos, uma vez que, ao 

narrar a  própria história, apela à própria experiência, ao seu testemunho, mas também 

ao leitor, o qual  cria laços de afetividade com a vivência narrada, podendo até mesmo 

se identificar com sua  narrativa. Manipulando esses elementos, por meio do texto a 

autora consegue convencer o  leitor da veracidade de sua história. E tudo isso só é 

possível devido à autoridade construída  sobre a figura da narradora e aos dois ethos 

que constrói de si mesma: o de Guadalupe-autora  e o de Guadalupe-personagem. Esses 

dois ethos são transmitidos ao leitor a partir do discurso  de Guadalupe enquanto 

narradora, que estabelece o contrato fiduciário.  

   

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Neste trabalho, expomos uma análise do romance ―O corpo em que nasci‖, de  

Guadalupe Nettel (2013), com o objetivo de pensar a narrativa a partir de um viés da 

Análise do Discurso. Dessa forma, nosso foco foi em analisar como se dá a construção 

do ethos discursivo na narrativa e, para isso, foi necessária uma leitura minuciosa da 

obra, para a  seleção dos trechos em que essa construção se evidencia. Nesse sentido, 

percorremos não  somente os caminhos dos estudos da linguagem, mas também da 

teoria literária, fundamental  para uma abordagem sobre noções de autoria, 

autobiografia e ficção. Entretanto, é importante  deixar claro que nossa pretensão não é 

defender noções ou conceitos específicos, já que a  análise literária não é nossa 

principal finalidade.   

Nosso objetivo, desde o início do artigo, foi refletir sobre como Guadalupe 

Nettel  (2013) manipula a linguagem a fim de construir imagens ao longo da narrativa, 

denominadas  ethos. Os resultados foram satisfatórios, uma vez que comprovamos a 

presença dessas  imagens durante a narrativa e, as estratégias literárias que contribuem 

para a criação de uma  campo discursivo favorável à construção do ethos. Entre essas 

estratégias, pode-se mencionar  o caráter autobiográfico associado ao uso da narração 

em primeira pessoa, que possibilitam à  narradora se caracterizar como uma outsider, 

conceito delineado por Elias (1994). Em virtude  disso, nosso propósito não é trazer 

uma conclusão concreta sobre os temas abordados, mas  consideramos fundamental 

refletir sobre como os textos literários são influenciados por  discursos presentes em um 
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determinado contexto histórico e social. Nesse contexto, observa-se que obras literárias 

não são produzidas isoladamente e, por isso, também trazem consigo um  aparato 

ideológico que evidenciam seu contexto de produção.   

Levando em consideração esse atravessamento cultural que permeia o texto, 

quando se  trata de narrativas de autoria feminina, observa-se imagens que evidenciam a 

construção e,  consequentemente, uma recusa do papel atribuído à mulher socialmente. 

Isso é observado no  romance de Nettel (2013), no qual os ethos construídos nos 

conduzem a refletir sobre a  existência de um universo discursivo restrito à 

subjetividade feminina. 

  

NOTAS: 

1 
Podemos mencionar, como exemplo dessa exclusão, a necessidade de diversas autoras 

de abreviarem seus  nomes ou utilizarem pseudônimos, a fim de conquistarem espaço 
no meio literário, como é o caso de Mary Shelley, que sempre optou por escrever ―M. 
Shelley‖ na capa de seus livros. Essa estratégia ainda é comum na  contemporaneidade. 
Joanne Rowling, autora da série de livros de fantasia infanto juvenil ―Harry Potter‖, 
também  optou pelo pseudônimo ―J.K. Rowling" na capa de suas obras e, embora os 
motivos dessa escolha nunca tenham  sido esclarecidos, é interessante refletir sobre esse 
aspecto, tendo em vista o histórico de exclusão das mulheres  na literatura. 
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9 

AS MULHERES EPIFÂNICAS DE CLARICE LISPECTOR 

 

Gustavo Maia Silva 

Leila Borges Dias Santos (Orientadora) 

   

RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo observar as estruturas narrativas dos contos de Clarice 

Lispector e identificar os tipos de epifania presentes neles, assim como os modos de narrar 

desempenhados pela autora. Ademais, esse instante epifânico tem uma relação direta com 

personagens mulheres das quais irei dissertar sobre e tentarei delimitar as questões femininas 

descritas nesses contos. Para isso, utilizarei os conceitos teóricos de Benedito Nunes, Berta 

Waldman, Affonso Sant'Anna, Olga de Sá e Marta Peixoto. Portanto, conduzirei a pesquisa 

pela teoria do conto, serei breve em pontuar o conto dentro do Brasil e destacarei o conto 

epifânico como uma possível técnica utilizada por Lispector. Em seguida, citarei um pouco do 

Modernismo no mundo, em território nacional e irei passar pelos aspectos da escrita desta 

ficcionista, neste momento da pesquisa darei evidência para sua escrita autobiográfica, os 

modos de narrar, o silêncio da palavra que é muito recorrente dos textos da escritora. Após 

esse, destacarei o conceito de epifania, seus aspectos importantes e compararei com termos 

famosos que se assemelham à sua significação, aqueles sintagmas que de fato têm o mesmo 

conceito de epifania. Além disso, pontuarei a relação de Clarice com o fato de ser uma 

escritora mulher, como ela trabalhou isso nos seus romances e contos; irei para suas 

personagens femininas configuradas em suas narrativas, problemáticas desenvolvidas nos mais 

diversos gêneros escritos pela autora, levando o dito anteriormente para uma ótica social. Por 

fim, os contos que compõem o corpus são: ―A mensagem", ―A imitação da rosa‖, 

―Preciosidade‖ da coletânea Laços de Família (1998b) e ―Cem anos de perdão‖ da coletânea 

Felicidade clandestina (1998a). Será por meio desses contos que irei destacar todos os aspectos 

apontados anteriormente. 

Palavras-Chave: Epifania. Feminino. Contos.  

 

INTRODUÇÃO 

Com o fim da nostálgica belle époque e a paz ilusória vivida pela Europa nos anos de 

1914, em que pessoas de boa classe gozavam de uma liberdade e uma segurança hoje 

inimagináveis. Desse fim, inicia o tempo de pós guerra e a uma nova etapa do Modernismo, 

esse movimento difícil de ser conceituado, poderia tanto fundir eventos do passado, como 

também ser oriundo à necessidade enorme de rompimento da tradição, do clássico e produzir 

elementos totalmente novos, com nós conta BRADBURY (1989).  

No território nacional, o movimento oscila entre o internacionalismo e o nacionalismo. 

Fabio Lucas (1989) conta que o período artístico descrito tinha um olhar no passado brasileiro, 
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para possibilitar a fidelidade nas nossas raízes e outro na cena internacional, para poder manter 

o progresso. 

Dessa forma, os chamados escritores ―visionários‖, dos quais preferiam mergulhar no 

terreno dos mitos e da fantasia onírica, têm seu seleto grupo e é dentro dele que se insere 

Clarice Lispector.  

Em Lispector, inúmeras possibilidades de pesquisa podem ser seguidas, seus escritos 

são vastos e contêm uma quantidade ímpar de elementos a serem investigados, entretanto o 

foco desta pesquisa será o termo epifania e o feminino que o ronda. Esse termo, apesar de 

nunca ter sido citado – propriamente dito – dentro dos textos de Clarice, estará presente em 

quase todos os ensaios sobre sua literatura, porém não são todos que denominaram esse termo, 

evento ou estilo literário como epifania.  

Para isso, utilizarei dos estudos de Benedito Nunes (1973), Affonso Sant‘Anna (2012) e 

Olga de Sá (1979). Por causa da grande densidade existente na escrita clariceana, o 

aparecimento assíduo de sua vida pessoal em seus textos, seu caráter existencial, religioso e 

psicológico, abrirá possibilidades para todos os tipos de interpretações ou leituras de diversos 

segmentos teóricos, igualmente ao conceito de epifania. 

Dito isso, essa abrangência de conceitos diante desse termo, me intriga. É fato que esta 

pesquisa não dará conta de conceituar e relacionar todos os segmentos dos quais a epifania se 

conecta, porém me limitarei aos relacionados à filosofia, crítica literária e, apenas citarei o 

religioso. Assim como, trabalharei com a ideia de mais de um tipo de epifania empregada por 

Clarice Lispector em seus textos, como epifania-tátil, epifania-visão e epifania-linguagem. 

Para análise desse termo, irei me debruçar nos contos escritos pela autora em questão, 

sendo eles: ―A mensagem", ―A imitação da rosa‖, ―Preciosidade‖ da coletânea Laços de 

Família (1998b) e ―Cem anos de perdão‖ da coletânea Felicidade clandestina (1998a). Irei 

passar pela teoria do conto e o conto brasileiro, para melhor situar o leitor desta pesquisa, 

trabalharei com a ideia de uma possível técnica de conto epifânico. Ademais, escolherei os 

contos ao invés dos romances pela abundância de ensaios, pesquisas e outros, focados apenas 

nos romances clariceanos, deixando os contos quase em segundo plano.  

  Além disso, o feminino será pontuado, analisado e relacionado com o termo 

apresentado nesta pesquisa. Clarice traça várias problemáticas dentro dos seus textos referentes 

às mulheres, ou de forma mais ampla, ao sexo feminino. Os temas vão do mais brutal, como a 

violência sexual; até o mais comum, como o início da puberdade. Para isso, irei me debruçar 

nos estudos de Marta Peixoto (2004) e Berta Waldman (1973). Esses temas estarão 

relacionados com a narrativa e o social vigente. Será de extrema importância os modos de 
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narrar e também os aspectos que permeiam a escrita da Clarice Lispector, ao longo de sua 

trajetória como escritora e seu papel na escrita feminina. 

O CONTO 

O surgimento do conto como folclórico é incerto. Porém, sabemos que a ação de 

contar estórias, como conta Nádia Battella Gotlib (2004), acontecia em rituais de cunho 

religioso, em que os mais velhos contavam aos jovens suas origens, para justificar e 

demonstrar os atos exercidos por eles (GOTLIB, 2004).  

Desse ato tradicional que oralmente cresceu, evoluiu até se tornar o gênero textual 

conhecido na modernidade, muitos elementos tiveram que se desenvolver. Existem 

afirmações da possibilidade do registro mais antigo desse ato de contar, ter sido 

desempenhado pelos egípcios, por volta dos anos 4.000 antes de Cristo (GOTLIB, 2004, p. 

05).  

Assim, contar a história humana é também relatar a do conto. Nessa linha de 

raciocínio, destacarei o Romantismo, no qual existe um destaque perceptível do conto. Pois 

na França se instaura na narrativa dos autores, o modelo de relato do dia a dia dos menos 

afortunados, na busca pelas emoções mais sensíveis e pacatas de suas rotinas, como conta 

Alda Maria Jesus Correa (1998). Nesse movimento artístico, o Romantismo enceta esse estilo 

narrativo que perpetuará seu desenvolvimento até o Modernismo, como demonstra Gotlib:  

 

Estes modos variados de narrar por vezes se agrupam, de acordo com alguns pontos 

característicos, que delimitam um gênero. Se apresentam algumas tantas 

características, podem pertencer a este ou àquele gênero: podem ser, por exemplo, 

romances, poemas ou dramas. Convém considerar que esta ―classificação‖ também 

tem sua história. Há fases em que ela se acentuou: a dos períodos clássicos, por 

exemplo (a Antigüidade greco-latina, a Renascença) em que há para cada gênero um 

público e um repertório de procedimentos ou normas a ser usado nas obras de arte. E 

há períodos em que estes limites se embaralham, em que se dilatam as possibilidades 

de misturar características dos vários gêneros e atingir até a dissolução da própria 

ideia de gênero e de normas: é o que acontece progressivamente do Romantismo até o 

Modernismo. (GOTLIB, 2004, p.09). 
 

 

Essa citação nos demonstra o estilo encetado no Romantismo, que é empregado no 

Modernismo por Clarice Lispector:  o de mesclar gêneros (crônica e conto) ou de não se 

adequar a nenhum deles. E é dentro dessa junção de gêneros consolidada no Modernismo, que 

se encaixa a ficcionista. Essa ideia será melhor desenvolvida mais adiante, no interior do tópico 

seguinte. 
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Voltando para a análise do conto, lembramos que na Itália o termo ―Novella‖ é 

empregado para textos curtos, os quais não passavam de dez páginas cada. Essa palavra 

também aparece na Espanha, nos conta Gotlib (2004), como ―novel‖, designada também para 

textos curtos. Cervantes escreveu a obra ―Novelas Ejemplares‖ de 1621, iniciando assim um 

processo de expansão do gênero no território espanhol. Dessa maneira, segundo Gotlib (2004), 

com as evoluções se sucedendo, fica designado dessa forma: romance é ―novela‖, novela é 

―novela corta‖ e conto é ―cuento‖. Na França existia a distinção entre ―nouvelle‖ e "conte''. O 

―conte‖ mais concentrado, deriva do conto popular, com um episódio principal, frequentemente 

com elementos de fantasia, e herda de forma remanescente da tradição oral (GOTLIB, 2004, 

p.10). E a ―nouvelle‖ apresenta mais cenas, um desenvolvimento mais denso dos personagens e 

um maior conjunto de acontecimentos (GOTLIB, 2004, p. 10). Entretanto, na modernidade, os 

termos franceses são os que chegam mais perto dos usados em português, pois usam:‖ roman‖, 

―nouvelle‖ e ―conte‖. Para os, respectivamente, romance, novela e conto (GOTLIB, 2004, 

p.10). 

Seguirei para a análise do conto nos Estados Unidos, com Edgar Allan Poe, que vive os 

anos de ouro do conto. Esse contista, famoso por seus textos de terror e suspense, progenitor do 

estilo do ―suspense policial‖, é com ele que surge o desenvolver das estórias curtas, 

denominadas ―tale‖, em inglês. Entretanto, existem críticos que defendem uma outra 

denominação, a de ―short story‖, por conter um teor sentimentalista e até moralista, segundo 

Correa (1998).  

Dentro da teoria do conto, ambas as nomeações são conceituadas como estórias curtas, 

mas a ―short story‖ é, segundo Correa (1998), um gênero independente e tem suas próprias 

características, como acrescenta Gotlib (2004). E essa a autora conceitua ―tale‖ como sendo 

uma anedota aumentada, podendo ser ficção ou não, e com a possibilidade de ser um conto 

popular. Esse caos terminológico predominava nessa época, conta Gotlib (2004). O contista 

Washington Irving usava os termos ―tale sketch‖, para se referir à narrativa descrita, sem 

grandes desdobramentos, representando um estado, com personagens não envolvidos em 

cadeia de eventos. 

No âmbito do território nacional, Brasil, o conto tem divulgação autônoma, chegando 

durante o período romântico. Esse gênero começa a ganhar destaque nos jornais da época, até 

começarem a ser publicados nos livros de coletânea. Machado de Assis contribuiu bastante 

para esse gênero, quando entrou no caminho do alegórico para tentar ser mais eloquente na 

crítica do real, criticando a sociedade e sua hipocrisia. Também Guimarães Rosa, com sua 
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linguagem autêntica, aponta para a transcendência. Seus contos têm um toque especial por 

conter um teor biográfico.  

O modernismo brasileiro inovou o conto, com uma identidade nacional forte como revela 

Luz (2009). Rubem Fonseca, representante da literatura sócio documental, retratou a população 

brasileira e a violência diária existente nela. Ele escancara o enorme contraste vigente nas 

classes brasileiras e a manipulação televisiva (LUZ, 2009, p.16). Por outro lado, emerge o 

conto de introspecção, o qual se constituiu a partir dos acontecimentos internos, alcançando o 

âmago do ―eu‖. É aqui que surge o nome de Clarice Lispector. Em seus contos, os personagens 

passam por uma transformação constante, num mergulho por si mesmos. (LUZ, 2009,  p.17). 

Feita essa breve história do gênero conto, dou início a um breve trajeto por sua estrutura. 

A teoria do conto traz conteúdo quanto aos questionamentos da brevidade do conto e o que 

pode ou não ser considerado conto, se o gênero seria um romance condensado, um romance 

menor e até de menor importância. A diferença estrutural do conto em relação aos outros 

gêneros não é apenas de extensão, mas de natureza. Existe uma diferença pontual, entre o 

romance e conto, em que consiste na unidade de impressão, da qual o romance não tem. Essa 

unidade é de tempo, de lugar e de ação. O que se desenvolveria no conto seria a concisão, a 

compressão dos elementos, com originalidade e até ingenuidade. O assunto tratado no conto é 

sempre de extrema importância (GOTLIB, 2004 apud MATTHEWS, 1961).  

Ainda de acordo com GOTLIB (2004 apud MAGALHÃES, 1972, p.34),  

 

O conto é sintético e mono crônico; o romance, analítico e sincrônico. O conto 

desenvolve-se no espírito como um fato pretérito, consumado; o romance, como a 

atualidade dramática e representativa. No primeiro, os fatos filiam-se e percorrem 

uma direção linear; no segundo, apresentam-se no tempo e no espaço, reagem uns 

sobre os outros, constituindo trama mais ou menos complicada. A forma do conto é a 

narrativa; a do romance, a figurativa.(GOTLIB 2004 apud MAGALHÃES, 1972, 

p.34). 

 

 

Reforçando o dito, o conto desenvolve-se em um tempo só, monocrônico; o romance 

pode, tem a possibilidade de abarcar mais de um tempo, em sua narrativa, e é sincrônico. O 

conto se constrói em um passado consumado, realizado. O romance tem a possibilidade de 

ocorrer em uma atualidade narrativa, levando o leitor juntamente com o seu desenvolvimento 

narrativo.  

Importante comentar que existem contos narrados por flashbacks, seguidos por uma 

atualidade, que refuta a ideia de que o conto se edifica pela linearidade, que sempre se consuma 

no pretérito, ou que é monocrônico. Porém, essas aspas – (GOTLIB, 2004 apud MATTHEWS, 

1961) – são necessárias para frisar que a diferença entre o conto e os gêneros de maior 
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extensão, não se resume à sua brevidade, o que será mais adiante, retomado.  Essa questão de 

basear a qualidade do texto em seu tamanho é focar apenas em uma ponta, das cinco, de uma 

estrela. Gotlib (2004) assegura que a questão não é ser ou não breve, e sim, provocar ou não 

maior impacto.  

Prossegue ela afirmando que o conto pode ter uma forma mais desenvolvida de ação, 

com uma enredo formado por dois ou mais episódios. Sendo assim, suas ações serão 

independentes. Enquanto que no romance as ações dependem umas das outras. O antes e o 

depois necessitam estar interligados. Entre conto e romance existe uma diferenciação do modo 

de apresentar os fatos. No conto há uma ação inerentemente curta, seja por escolha do autor em 

condensar, omitir determinadas partes, seja para eleger as melhores ações, as de maior 

importância. 

1. O conto epifânico 

O ―momento especial‖, conceituado por Gotlib (2004), é percebido como um instante de 

crise, de euforia do personagem do qual apenas o leitor consegue sentir. Ou a possibilidade do 

oposto, uma inércia, uma constante monotonia no relato cotidiano da vida do personagem. O 

que em Clarice poderia ser o silêncio da palavra.  

O importante é que exista algo de especial nessa representação narrativa, seja na crise ou 

na monotonia. Esses elementos, tanto a crise (no caso de Clarice é perceptível em relação ao 

personagem e ao efeito no leitor), como a monotonia (o silêncio da escrita), estão presentes nos 

textos de Clarice.  

O que Gotlib (2004) e outros autores propõem é que a melhor escolha como modo 

narrativo, excelente para frisar um determinado instante específico, é o conto. Pois, haveria o 

simples, rápido e brusco instante, focando na sua momentaneidade, no mais efêmero da 

narrativa. 

O momento especial descrito surge em conjunto com os contos modernistas, do qual 

possui em sua estrutura a enfatização de uma momento único de experiência significativa 

intensa, do qual poder ser a epifania ou, citado por (CORREA, 1998 apud HANSON, 1985), o 

―momento resplandecente‖.  

A técnica que levou à popularidade do gênero conto, no Modernismo, foi a apresentação 

de um incidente único, a ênfase em um evento significativo no centro da trama (CORREA, 

1998 apud HANSON, 1985). Ou seja, essa técnica, descrita nesse parágrafo, leva o conto a ser 

um esplêndido modo de narrativa para se ter como clímax central o termo epifania. 
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Dito isso, é possível traçar um perfil sobre os contos de Clarice, considerando que existe 

uma linearidade temporal, início, desenvolvimento e fim. Sendo evidente que não são todos os 

contos, da autora, que contemplam essa estrutura narrativa.  

A epifania quebra a clássica estrutura narrativa, pois vem de uma linha de narrativa 

moderna. Assim, o conjunto narrativo de alguns contos de Clarice pode definir um modo 

específico de edificar contos, fundindo a tradição e a modernidade.  

Esse tipo de fusão é percebida no conto modernista e no nomeado conto epifânico, do 

qual Correa (1998) denomina e considera ser determinante para o desenvolvimento do conto, 

principalmente do conto epifânico, baseado na revelação de uma verdade, a partir das 

‗impressões‘ da personagem central. (CORREA, 1998, p.52).  

Sendo assim, o conto epifânico seria uma sub gênero em meio aos contos modernistas do 

final do século XIX, caracterizado pela presença de um momento epifânico pontual e denso. 

Esse momento é ―a revelação de uma verdade‖, descrita por Lispector.  

Em sua estrutura, esse conto epifânico pode conter uma: 

 

realidade imaterial do eu, na sua relação com realidades eternas e não 

temporais, o "mundo primitivo e antisocial do inconsciente" e o seu material de 

análise não são os costumes, mas os sonhos. Por isso o conto é mítico e 

espiritual, intuitivo e lírico, procura "desfamiliarizar" o dia-a-dia e surge do 

encontro do homem com o sagrado ou com o absurdo. (CORREA, 1998 apud 

MAY, 1984, p.37). 

 

 

Assim, é possível afirmar que há a probabilidade de o conto epifânico ser parte 

integrante da estrutura estilística da obra de Clarice Lispector. 

 A ESCRITA DE CLARICE LISPECTOR 

O objetivo deste tópico é tratar a densidade da escrita de Clarice Lispector. Para isso, 

discorro sobre o surgimento do movimento modernista, sua chegada no Brasil e, enfim, sobre a 

escrita da autora.  

O Modernismo teve início na transição do Século XIX para o XX e irá até meados de 

1978. Esse movimento, do qual leva na raiz de sua denominação a palavra moderno, foi diluído 

em diversas fases, o qual abarcava diversos sub movimentos culturais, dentro e fora das artes.  

Como diria BRADBURY (1989), na realidade o Modernismo não é um estilo, mas o 

anseio por um estilo altamente individualista, o que favoreceu uma escrita introspectiva, que 

abrangeu muitos autores desse movimento. 
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A literatura de então passa por uma transmutação, deixando a arte do realismo para 

abranger um caminho com maior foco na alta consciência estética, em uma ânsia por se 

aprofundar a percepção da vida, o que se configura numa tentativa de revolucionar a escrita e a 

estilística de seu tempo. Evidência disso é a passagem dos pensamentos de Virginia Woolf 

descritos por BRADBURY: 

 

Virginia Woolf, mesmo sustentando que a revolução estilística derivada da 

oportunidade histórica de transformação no caráter e nas relações humanas, e que a 

arte moderna, portanto, tinha uma causa social e epistemológica, ainda assim 

acreditava na natureza estética dessa oportunidade, a qual deixava o artista livre para 

ser mais ele mesmo, permitia-lhe passar do reino da necessidade para o reino da luz. 

Agora, a consciência humana e, especialmente, a consciência artística poderiam se 

tornar mais intuitivas, mais poéticas; a arte, agora, poderia realizar a si mesma. 

(BRADBURY, 1989, p. 18).  

  

 

Para melhor desenvolver essa passagem, é necessário entender que essa revolução, essa 

transformação de uma escrita de necessidade, tem em seu produto a centralização do autor, a 

consciência humana, o espírito literário, na escrita da modernidade. Sendo assim, essas ideias 

são embrionárias para a escrita introspectiva, a qual veio com autores do porte de Virginia 

Woolf, James Joyce e outros. 

No Brasil, o Modernismo, apesar de influenciado pelo movimento ocorrido na Europa, 

revisita suas raízes com a intenção de representar seus eventos e cicatrizes, com o olhar e o 

―clima‖, brasileiros. Oscila entre a aceitação das influências do Velho Mundo e a sua recusa, 

tendendo para a cultura patriota (LUCAS. 1989, p. 94). 

Logo no seu início, o anti-racional inspira os movimentos cubista, dadaísta e surrealista, 

sendo o cubismo, aquele que procurava maior abstração na forma, o dadaísmo, o que se 

utilizava do infantilismo na escrita e no visual, e o surrealismo, influenciado pelas ideias da 

psicanálise e pelos aspectos do inconsciente, além de pautar-se pela escrita automática e 

espontânea,  com o objetivo de obter um resultado mais puro (LUCAS. 1989, p. 94.).  

Em 1922 ocorreu a conhecida Semana de Arte Moderna, na qual inúmeros trabalhos 

foram expostos das mais diversas áreas da arte. Além disso, nessa época as nossas terras 

passavam pelas mãos dos militares que aparentavam estar descontentes com a velha república 

oligárquica. A literatura da década de 20 rompe com o convencionalismo literário, com o 

elogio da República Velha e com o academicismo aristocrático e latifundiário. (LUCAS. 1989, 

p. 95.). 

A consolidação do modernismo ocorreria na chamada  ―geração de 30‖, conhecida pela 

renovação estética e pela proposta social e humanitária. E é no interior de um nacionalismo 
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inseguro que se projeta o romance nordestino, o qual apresentou problemas sociais como o 

subdesenvolvimento, a miséria das regiões, a disputa por terras, a ganância que gera 

desemprego e fome. Todas essas questões aguçam a literatura da época e o trabalho das 

ficções, como destaca (LUCAS, 1989, p. 101.). 

Posteriormente, no então período entre guerras, o universo europeu viveu os primeiros 

anos pós belle époque, denominação essa, para época em que havia uma suposta paz grandiosa 

e as pessoas de boa classe gozavam de uma segurança e liberdade, ilusórias, inimagináveis.  

No Brasil surgia uma geração de literários que procuravam pender a sua expressão 

pautados pelo existencialismo europeu. Esse grupo de escritores distanciou-se da preocupação 

de transcrever meramente a realidade social e as injustiças violentas sofridas, as quais já 

haviam sido pontuadas pelas gerações anteriores (LUCAS. 1989 p. 105).    

Dito isso, conceituou a já citada escrita introspectiva, muito usada nessa fase, que 

consistia em marcar o reflexo dos acontecimentos mais internos dos personagens, distanciava-

se do externo e buscava o significado do ―eu‖. As narrativas continham numerosos conflitos, 

dúvidas, temores e desestabilizações. Nessas, os personagens tinham que passar por uma 

transformação, um desvelamento de máscaras, uma busca constante por si mesmos (LUZ. 2009 

p. 17). 

A escrita introspectiva se torna rótulo de vários autores dessa fase, como Clarice Lispector, 

Lygia Fagundes Telles, Murilo Rubião, Oto Lara Resende, Fernando Sabino e outros. Porém é 

sobre a escrita de Clarice que me deitarei mais profundamente.  

Para adentrar na escrita, é imprescindível passar, também, pela biografia da autora, pois, já é 

um fato consumado que uma parcela considerável de seus textos são autobiográficos. Prova 

disso, é o trecho de Berta Waldman (1993, p. 14): ―Embora não gostasse de dar entrevistas, de 

falar de si, Clarice escrevia a seu respeito. Aí, é ela quem socializa sua intimidade, oferecendo 

aos leitores coordenadas de sua vida pessoal‖.  

Clarice é filha de judeus, nascida na Ucrânia. Seus pais fugiam desse país, com o objetivo 

de chegar ao Brasil ou aos Estados Unidos. Apesar das incertezas, acabaram por se instalar 

neste país. Lispector é brasileira naturalizada. Chegou aqui com meses de vida. Logo que foi 

alfabetizada começou a fazer contos, como informa Waldman (1993, p. 16): ―Fiz da língua 

portuguesa a minha vida interior, o meu pensamento mais íntimo, usei-a para palavras de amor. 

Comecei a escrever pequenos contos logo que me alfabetizaram‖.  

Ela passa sua infância no Recife, e é possível encontrar marcas biográficas desse tempo em 

um de seus contos, como ―Cem anos de perdão‖ (1998a). Sua mãe morreu nessa cidade, e esse 

podemos encontrar em ―Restos de Carnaval‖ (1998a), em trechos como: ―Quando eu estava 
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vestida de papel crepom todo armado, ainda com os cabelos enrolados e ainda sem batom e 

ruge – minha mãe de súbito piorou muito de saúde, um alvoroço repentino se criou em casa e 

mandaram-me comprar depressa um remédio na farmácia.‖ (LISPECTOR. 1998a, p. 28.).  

Posteriormente a família se muda para o Rio de Janeiro, Clarice se forma em  Direito e 

posteriormente se casa com um diplomata. Sai do país e mora por dezesseis anos fora do 

Brasil, até que se divorcia e retorna. Aos seus filhos, dedica livros infantis. Destaco o conto 

―Come, meu filho‖(1998a), no qual a autora supostamente estaria narrando um diálogo com um 

deles. 

Após essa introdução da literatura brasileira e da biografia da autora, afunilo para o tema 

da presente pesquisa. Para que haja uma justificativa da escolha do gênero, insiro a apreciação 

dos contos de Clarice, apesar de nem por isso, deixar de mencionar os seus romances, pois os 

dois universos estão muito bem conectados, como atesta Waldman (1993):  

 

Quanto aos contos, é curioso observar como são aparentados aos romances, e vice-versa. O que nestes é      

amplitude geográfica, naqueles é apenas esboço. Esboço que marca e amarra situações, flashes, momentos 

singulares que em seus romances se complicam e se expandem num passo mais moroso, lacunoso e difuso. 

(WALDMAN, p. 106). 

 

 

É importante que se compreenda que os contos e os romances clariceanos estabelecem 

íntimas relações. Quando se refere a isso, Waldman (1993) aponta que as temáticas tratadas em 

ambos os gêneros são as mesmas, desenvolvidas em antíteses como em: manifestações de 

autoconhecimento e expressão, liberdade e existência, linguagem e realidade, cultura e 

natureza, o eu e o mundo, conhecimento das coisas e relações intersubjetivas. Dentro dos 

contos essas temáticas podem estar em menor grau como argumenta a teórica na citação acima, 

em contrapartida nos romances essas antíteses tem maior espaço para serem desdobradas 

satisfatoriamente.  

Ainda é possível perceber mesclas de gêneros como crônica e conto entre seus traços de 

escrita, como já foi descrito no tópico anterior, em que utilizei uma citação de Gotlib (2004), ao 

afirmar que essa mescla começa a se tornar possível a partir da escrita moderna.  

Ademais, há inúmeras formas de se analisar a escrita e a estrutura textual da qual o autor 

utiliza para dar vida aos seus textos. Assim, vou procurar delimitar alguns dos modos 

narrativos presentes em Lispector e o existente nos contos escolhidos para serem analisados 

neste trabalho. Para isso, existe a necessidade de colocar um ponto de início, do qual se 

encontra em Platão, que definia e distinguia o ―estilo‖ da poesia épica entre ―narração simples‖ 

e ―imitação‖.  
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Ao longo da história, claramente, esses conceitos e distinções vão crescendo à medida 

que a escrita evolui, o que traz aspectos mais complexos para circunscrever uma estrutura 

narrativa. Dito isso, selecionei os seguintes modos de narrar: narrador-protagonista, narrador 

onisciente neutro, autor onisciente intruso e onisciência seletiva. Termos descritos por Norman 

Friedman (2002). Entretanto, antes de conceituá-los e exemplificá-los, é preciso ter consciência 

que a questão do narrador se encontra no modo como ele transmite a estória ao leitor. Para tal, 

algumas perguntas necessárias tem que estar em pauta, como:  

 

1) Quem fala ao leitor?(autor na primeira ou terceira pessoa, personagem na primeira 

ou ostensivamente ninguém?); 2) De que posição (ângulo) em relação à estória ele a 

conta? (de cima, da periferia, do centro, frontalmente ou alternando?); 3) Que canais 

de informação o narrador usa para transmitir a estória ao leitor? (palavras, 

pensamentos, percepções e sentimentos do autor; ou palavras e ações do personagem; 

ou pensamentos, percepções e sentimentos do personagem: através de qual  – ou de 

qual combinação  –  destas três possibilidades as informações sobre estados mentais, 

cenário, situação e personagem vêm?); e 4) A que distância ele coloca o leitor da 

estória? (próximo, distante ou alternando?).(FRIEDMAN, 2002, p. 171). 

 

Essas perguntas irão ajudar a apontar que tipo de narração está desenvolvida em cada 

texto. Ademais, a diferença entre sumário narrativo e cena também é importante para se 

compreender como a narrativa é estruturada. Sendo elas: o sumário narrativo, uma 

apresentação simplista ou relato geral de um ato, uma ação que cobre um apanhado de eventos 

e locais de uma maneira simples e fácil de narrar; a cena é o detalhamento específico, contínuo 

e sucessivo de uma ação, tempo, espaço, personagem ou diálogo. Afirma Freidman (2002).  

Um exemplo nítido de cena feito por Clarice em ―Cem anos de Perdão‖ (1998a):  

 

A sebe era de pitangueira. Mas pitangas são frutas que se escondem: eu não via 

nenhuma. Então, olhando antes para os lados para ver se ninguém vinha, eu metia a 

mão por entre as grades, mergulhava-a dentro da sebe e começava a apalpar até meus 

dedos sentirem o úmido da frutinha. Muitas vezes na minha pressa, eu esmagava uma 

pitanga madura demais com os dedos que ficavam como ensangüentados. 

(LISPECTOR, p. 62). 
 

E para a melhor compreensão de sumário narrativo, o exemplo é um trecho de A 

hora da estrela (2017): 

 

Quando era pequena tivera vontade intensa de criar um bicho. Mas a tia achava que 

ter um bicho era mais uma boca para comer. Então a menina inventou que só lhe cabia 

criar pulgas pois não merecia o amor de um cão. Do contato com a tita ficara-lhe a 

cabeça baixa. Mas sua beatice não lhe pegara: morta a tia, ela nunca mais fora a uma 

igreja porque não lhe sentia nada e as divindades lhe eram estranhas.(LISPECTOR, 

2017, p.62). 
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Enfim, feita todas as colocações necessárias. Adentro no narrador-protagonista, que 

consiste em um personagem narrador de sua própria estória, envolvido sempre na ação, em 

seus próprios pensamentos, percepções e sentimentos; o ângulo de visão aqui é de centro fixo, 

ou seja, sempre fixado no protagonista, assim como a distância pode ser longa, curta ou ambas.  

Nos conta Friedman (2002). O exemplo de cena, dado anteriormente, pode ser o mesmo 

de narrador-protagonista. Sendo o único conto analisado por esta, em primeira pessoa. E 

também, o único a chegar perto do autobiográfico.  

Sigo para o narrador onisciente neutro, caracterizado pela ausência de intromissões diretas, ou 

seja, o narrador fala de modo impessoal. Entretanto, o fato de narrar na terceira pessoa, não faz 

com que o autor negue a si mesmo na narrativa. Esse modo tem uma tendência predominante 

da voz do autor ser a que descreve e explica os sentimentos, desejos e ações dos personagens; 

assim como uma forte presença do elemento cena. Por conta da narração indireta todos os 

aspectos textuais são descritos como se já tivessem ocorrido, ou sido explicados, discutidos e 

analisados. Além do todo já descrito, a onisciência dá ao autor o poder de decidir se a distância 

entre a estória e o leitor será curta ou longa, possível de mudança ao seu bem querer  – com a 

frequência que lhe interesse. A onisciência possibilita ao narrador descrever as cenas a seu 

modo e não pela visão dos personagens, afirma Friedman (2002). Todos os outros contos 

elegidos para esta pesquisa  –  a única escrita em primeira pessoa seria ―Cem Anos de Perdão'' 

– se encontram no modo de narrador onisciente neutro por predominância. Um bom exemplo 

desse modo de narração está no trecho de ―Preciosidade‖ (1998b):  

Tinha quinze anos e não era bonita. Mas por dentro da magreza, a vastidão quase 

majestosa em que se movia como dentro de uma meditação. E dentro da 

nebulosidade algo precioso. Que não se espreguiçava, não se comprometia, não se 

contaminava. Que era intenso como uma jóia. Ela. Acordava antes de todos, pois para 

ir à escola teria que pegar um ônibus e um bonde, o que lhe tomaria uma hora. O que 

lhe daria uma hora. De devaneio agudo como um crime. O vento da manhã 

violentando a janela e o rosto até que os lábios ficavam duros, gelados. Então ela 

sorria. Como se sorrir fosse em si um objetivo.(LISPECTOR, 1998b, p. 82). 

 

No plano oposto, o autor onisciente intruso do qual irei dar o modo de narrar para A hora 

da estrela (2017). Esse modo tem a tendência de estar distante da cena, pois é a voz dele que 

predomina no texto. Há possibilidade de ser um ―eu‖ ou um ―nós‖; a onisciência, aqui, nos 

permite entender que esse narrador pode estar em qualquer lugar, em todos os pontos de ângulo 

de visão. Assim como, pode estar em todos os espaços e tempos; esse modo pode informar ao 

leitor não só os sentimentos e pensamentos de qualquer personagem, como também o do 

próprio autor Friedman (2002).  
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Utilizarei o exemplo anterior, do sumário narrativo, ao da característica do autor que 

narra em todos os espaços e tempos. Pois nesse, é contada a infância de Macabéa com a tia. 

Além disso, Rodrigo S.M., narrador do livro, sabe características psicológicas de Glória, 

Olímpio e não apenas de Macabéa. Ademais, Rodrigo desenvolve seus próprios pensamentos 

ao longo do texto, mais uma evidência do autor onisciente intruso. Isso me leva a pensar e 

cogitar a possibilidade de uma mescla de modos, entre o referido no parágrafo anterior e a 

onisciência seletiva. O motivo dessa possibilidade é de que, apesar de S.M. ser o autor da 

estória de Macabéa, é também um dos personagens do livro escrito por Clarice. Dessa maneira, 

mostra-se ao leitor dois planos de narrativa: o efetuado por Clarice, em que Rodrigo é 

personagem principal; o efetuado por ele, em que Macabéa é a personagem principal.  

Portanto, respectivamente, temos o modo autor onisciente intruso e onisciência seletiva. 

Exemplo disso é o fragmento:  

 

Proponho-me a que não seja complexo o que escreverei, embora obrigado a usar 

palavras  que vos sustentam. A história  –  determino com falso livre-arbítrio – vai ter 

uns sete personagens e eu sou um dos mais importantes deles, é claro. Eu, Rodrigo 

S.M. Relato antigo, este, pois não quero ser modernoso e inventar modismos à guisa 

de originalidade. (LISPECTOR, 2017, p. 48). 

 

Os primeiros momentos do livro em que só sabemos da existência da voz de Rodrigo, 

sem sequer saber de quem é a voz, só se fala dele mesmo e do seu processo de escrita, não há 

nenhum outro aspecto dentro da narrativa, a não ser esses. Com um centro fixo nele e no seu 

processo. É dessa forma que a narrativa começa e Macabéa é criada, gerada por ele. Sendo 

esses primeiros instantes e os outros em que ele fala de si mesmo e sua escrita, de onisciência 

seletiva. 

Essa onisciência seletiva é um pouco distinta dos anteriores, caracterizada pelo estilo 

indireto livre. Para a maior clareza desse modo irei destacar as próprias palavras de Friedman 

(2002), acerca desse: ―Aqui, o leitor fica limitado à mente de apenas um dos personagens. 

Logo, em vez de ser-lhe permitida uma composição de diversos ângulos de visão, ele encontra-

se no centro fixo. As demais questões têm as mesmas respostas dadas nas categorias 

anteriores‖. (FRIEDMAN, 2002, p. 78).  

Portanto, no raciocínio das perguntas que foram postas. Existe nesse modo de narrar: 1) 

uma primeira pessoa; 2) em um ponto fixo de visão, o dela mesma; 3) Que fala pelos seus 

próprios pensamentos. E o autor nos diz que as demais questões, refere-se à questão: 4) a que 

distância ele coloca o leitor da estória, se encaixa nas respostas dadas aos outros modos de 

narrativa, que pode ser essa, uma questão mais livre, aos desejos do autor que está conduzindo 
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a narrativa. Para essa, além do exemplo anterior, do livro A hora da estrela (2017) em que 

Rodrigo nos dá uma narração onisciente seletiva. Citarei também, o livro A paixão segundo 

G.H. (2009) que praticamente não existe narrativa, são apenas os pensamentos de G.H dos 

quais descreve suas ações, desejos e anseios. Como no trecho: ―A G.H. vivera muito, quero 

dizer, vivera muitos fatos. Quem sabe eu tive de algum modo pressa de viver logo tudo o que 

eu tivesse a viver para que me sobrasse tempo de… de viver sem fato? de viver.‖ 

(LISPECTOR, 2009, p. 24). E a personagem continua em outro fragmento:  

 

E é isso tudo o que eu era? Quando abro a porta a uma visita inesperada, o que 

surpreendo no rosto de quem está me vendo à porta é que acabam de surpreender em 

mim meu suave pré-clímax. O que os outros recebem de mim reflete-se então de volta 

para mim, e forma a atmosfera de que se chama: eu. (LISPECTOR, 2009, p. 26). 

 

No primeiro fragmento, G.H. utiliza o indireto livre, muda-se da primeira pessoa para a 

terceira pessoa. No segundo, ela nos dá uma ação: de atender a porta. E novamente transita 

entre a primeira e a terceira pessoa. 

Ainda sobre A paixão segunda G.H. (2009), penso ser o mais plausível de receber o título 

de fluxo da consciência. Conceituado como aquele que encontra-se na consciência em níveis 

próximos ao estado da inconsciência, permitindo-o transitar com toda liberdade pelos níveis da 

consciência. Outro ponto característico desse, é sua possibilidade de se movimentar no tempo, 

livremente. Ou seja, na ficção o fluxo da consciência transitaria pelos tempos e espaços na 

narrativa e também pelos níveis de consciência dos seus personagens, determina Robert 

Humphrey (1976).  

Porém para que pudesse provar isso dentro dos textos de Clarice, seja os contos ou livros, 

como esse citado. Seria preciso um maior período de tempo. Por isso, somente passo pelo 

fluxo, sem melhor conceituá-lo, argumentá-lo e exemplificá-lo. Pois ele faz parte da escrita de 

Clarice, mas não do foco desta pesquisa. 

Por último, me retiro das estruturas narrativas e entro na palavra, na linguagem. Clarice 

leva consigo um estigma de escrita fracassada, por estar buscando sempre o indizível e voltar 

de mãos vazias. Como  diz (WALDMAN, 1993, p. 121): ―Entre a realidade, sua matéria-prima, 

e a linguagem – o modo como vai buscá-la e não encontra –, o seu esforço humano e 

apaixonado é buscar e voltar com as mãos vazias‖. Por estar em uma luta constante com a 

palavra, a procura do seu esgotamento e o retorno fracassado dessa procura. E é dessa luta 

constante e fracassada que se projeta em um silêncio de sua palavra. Como nos lembra 

Waldman (1993), 
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Dilacerada, a linguagem mapeia o dilaceramento das personagens, sua dispersão. 

Dispersa, mutilada, a linguagem espelha o vazio do sujeito à procura da própria 

imagem e de uma imagem de totalidade perdida do mundo em que vive. 

Entre a palavra e o silêncio, entre o que diz e o que está implícito em seu dizer, situa-

se o texto de Clarice. (WALDMAN, 1993, p.121). 

 

A autora segue para a repetição de termos, na escrita clariceana, e nos conta que essa 

repetição de dezenas de substantivos, ou a união de uma palavra – específica – repetitivamente 

a dezenas de substantivos, tende na perda do seu valor qualitativo e plástico, forma-se apenas 

entidades sonoras e rítmicas sem um sentido consciente. Isso denomina-se de palavra 

comunitária, com uma ligação ao relato oral. Berta (1993) conta que os antigos autores  e 

medievais colecionavam milhares de refrões e aforismos para os passatempos da mente e dos 

jogos;  assim  se faz essa palavra comunitária, repetindo refrões em jogos ou passatempos, sem 

um sentido consciente. Possível de se encontrar essa repetição em contos como ―O ovo e a 

galinha‖ (1998a) e ―O relatório da coisa‖(2016). Esses dois contos fazem uma cíclica e penosa 

utilização dos mesmo termos até o quase esgotamento, do qual resulta em um silêncio dentro 

do texto. Como pode ser observado neste trecho: 

Olho o ovo com um só olhar. Imediatamente percebo que não se pode estar vendo um 

ovo. Ver o ovo nunca se mantêm no presente: mal vejo um ovo e já se torna ter visto o 

ovo há três milênios. – No próprio instante de se ver o ovo ele é a lembrança de um 

ovo. – Só vê o ovo quem já o tiver visto. – Ao ver o ovo é tarde demais: ovo visto, 

ovo perdido. – Ver o ovo é a promessa de um dia chegar a ver o ovo. – Olhar curto e 

indivisível; se é que há pensamento; não há; há o ovo. – Olhar é o necessário 

instrumento que, depois de usado, jogarei fora. Ficarei com o ovo. – O ovo não tem 

um si-mesmo. Individualmente ele não existe. (LISPECTOR, 1998a, p.49).

 

 

Nesse texto o substantivo – ―ovo‖ – é descrito tantas vezes, de diversas maneiras, 

atrelado a diversos outros substantivos que perde o seu sentido, se transforma um plano 

sonoro e rítmico – qualquer outro substantivo masculino no lugar de ―ovo‖ dará o mesmo 

efeito sintaticamente. Assim, o plano superficial do texto entra em silêncio, nada diz. Mas ao 

adentrar em planos mais densos desse conto é possível compreender diversos aspectos. 

Essa luta travada por Clarice à palavra, encontramos a epifania, termo possível de 

diversas conceituações, em várias linhas. Enquanto o silêncio encontra-se na repetição dos 

termos, a epifania se encontra no êxtase da palavra, quando Lispector está no seu quase 

esgotamento da linguagem. 
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A EPIFANIA 

Vários estudiosos já se debruçaram sobre o estudo do que seria a epifania. Para Barbosa, 

esse conceito assume o sentido de: ―Festa religiosa que comemora a manifestação do 

nascimento do Redentor, espec. a visita dos Reis Magos ao Menino Jesus‖. (BARBOSA et al., 

2010, p. 283). A perspectiva desse estudioso está voltada para o âmbito do Cristianismo, 

nessa ideia, a epifania se constituiria a partir dos sentidos: sobre os olhos (visões), ouvidos 

(vozes) e até ao tato. Como considera  Olga de Sá (1979), a etimologia do termo vem do 

grego epi= sobre e phaino = aparecem, brilhar; epiphá-neia, ―manifestação, aparição, 

especialmente de uma deidade‖.  

Além disso, SÁ (1979 apud Bauer, 1973) pontua que epifania é um conceito herdado do 

mundo hebreu, e que se trataria de uma irrupção de Deus diante dos olhos humanos. 

Entretanto, o termo é conhecido dentro da literatura e utilizado como técnica literária. Desse 

modo, utilizei outra acepção, como: ―Literatura. Uma percepção repentina, intuitiva, ou 

insight da realidade ou significado essencial de alguma coisa geralmente iniciada por alguma 

experiência ou ocorrência simples, doméstica, comum."¹ (SANT'ANNA 2012 apud The 

Random House Dictionary, 1980, p.270.) e o dicionário acrescenta: ―uma obra literária ou 

parte de uma obra que apresenta geralmente, de forma simbólica, um tal momento de 

revelação e insight ‖¹ (SANT'ANNA 2012 apud The Random House Dictionary, 1980, p.270).

Assim, com a conceituação no âmbito da literatura nos distanciamos da lógica religiosa. 

E mesmo que no texto literário – como um livro da Clarice – tenha um sentido religioso, o 

significado – de epifania – em si pode abranger todo um universo. Por conclusão, o termo é 

utilizado em diversos segmentos, mesmo que tenha em sua raiz o sentido do divino, da 

religiosidade. 

Esses segmentos são dos mais diferentes possíveis, pode-se encontrar a utilização da 

epifania, além dos já descritos anteriormente, nos campos da psicanálise, da psicologia 

clínica, da filosofia e outros. Com essa variação de abordagens, também é possível perceber 

uma variação de termos vindos da epifania: ―instante existencial‖, ―momento privilegiado" e 

"descortínio silencioso‖, ―transformação‖, ―estado de graça‖ e outros. Na própria literatura 

existe uma gama de termos que caminham perto da epifania ou são semelhantes a ele, 

entretanto dificilmente se faz esse levantamento dos termos, juntamente com uma 

diferenciação. 

Quando falamos do estudo dos escritos clariceanos, essas terminologias, provavelmente, 

venham de Benedito Nunes (1973) e os outros críticos e ensaístas de Clarice seguiram com 
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essas nomenclaturas. É de conhecimento de muitos que Nunes (1973) foi um dos precursores 

nos estudos de Lispector e o mais assíduo em uma pesquisa aprofundada dos escritos dela. 

Assim, contempla os termos "descortínio silencioso‖, ―momento privilegiado‖ e até  "náusea", 

mas raramente se vê o termo epifania. 

Nunes (1973) dedicou um capítulo inteiro de seu livro, o qual contém uma das poucas 

aparições de epifania ligada à palavra ―glória‖ e ao termo "descortínio silencioso‖. Essa pode 

ser uma consequência da epifania. Está ligado a ela, porém não lhe é equivalente. Sendo esse 

uma pausa contemplativa do personagem, em que não existe uma ação e nem fala, apenas a 

contemplação do momento vivido projetado em um instante de experiência. Para evidenciar 

isso, trago uma parte do conceito desse termo nas palavras de Benedito Nunes: ―experiência 

interna em momento de pausa contemplativa, que proporcionam, independentemente do 

entendimento verbal e discursivo, uma saber imediato arraigado à percepção em estado bruto‖ 

(NUNES, 1973, p.121).  

Essa contemplação geralmente é de algo vindo da natureza. Vegetal ou animal, não 

importa, esses serão os alvos desse momento de silêncio contemplativo. O descortínio surge 

no ser humano afetado pelo sentido primário, dos animais e vegetais; pela natureza e sua 

existência indiferente ao sentido humano e sua linguagem limitada.  

De acordo com Nunes (1973), esse descortínio silencioso é perceptível no seguinte 

trecho:   

 

Nunca vi rosas tão bonitas, pensou com curiosidade. E como se não tivesse acabado 

de pensar exatamente isso, vagamente consciente de que acabara de pensar 

exatamente isso e passando rápida por cima do embaraço em se reconhecer um 

pouco cacete, pensou numa etapa mais nova de surpresa: "sinceramente, nunca vi 

rosas tão bonitas". Olhou-as com atenção. Mas a atenção não podia se manter muito 

tempo como simples atenção, transformava-se logo em suave prazer, e ela não 

conseguia mais analisar as rosas, era obrigada a interromper-se com a mesma 

exclamação de curiosidade submissa: como são lindas. Eram algumas rosas 

perfeitas, várias no mesmo talo. Em algum momento tinham trepado com ligeira 

avidez umas sobre as outras mas depois, o jogo feito, haviam se imobilizado 

tranqüilas. Eram algumas rosas perfeitas na sua miudez, não de todo desabrochadas, 

e o tom rosa era quase branco. (LISPECTOR, 1998a, p.42). 

 

Laura, personagem de ―A imitação da rosa" (1998a), vê um vaso de rosas que comprou 

durante a manhã e se imobiliza, sendo obrigada a olhá-la, admirar tamanha beleza. Aqui se dá 

o descortínio silencioso, na imobilização de Laura diante das rosas, na contemplação da sua 

pulcritude. Atônita, ela se depara com o primitivo, com inconsciente. Logo após esse instante 

inicia-se o ―momento privilegiado‖ ou epifania. 

Dessa forma, o ―momento privilegiado‖, é associado ao  
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clímax da narrativa, essa crise acha-se, via de regra, condicionada por uma situação 

de confronto, não só de pessoa a pessoa (―O Jantar", ―Amor‖, ―Laços de família‖, 

―Legião Estrangeira‖), e não apenas entre pessoas (―Feliz Aniversário‖), mas 

também de pessoas a coisa (―A Mensagem‖, ―Amor‖, ―O crime do Professor de 

matemática", ―Imitação da Rosa‖),  seja esta um objeto ou um ser vivo, animal ou 

vegetal. Num bom número de contos, associam-se a esse confronto, na natureza 

visual, os dois motivos, que são recorrentes nos romances de Clarice Lispector, da 

potência mágica do olhar e do descortínio contemplativo silencioso, este 

interceptando o circuito verbal. (NUNES, 1973, p. 83). 

 

 

Sendo assim, um instante, momento em que rotineiramente os personagens são 

conduzidos ao ápice que poderá ser o clímax da narrativa. Estado esse gerado por um objeto, 

animal, humano ou vegetal, que causará uma ruptura naquele que o sofre.  

Em outro fragmento o autor nos fornece outros aspectos desse ―momento privilegiado‖: 

Contudo, pela sua extensão e profundeza, essa mesma crise arma-a de uma 

percepção visual penetrante, que lhe dá a conhecer as coisas em sua nudez, 

revelando-lhe a existência nelas represada, como força impulsiva e caótica, e 

desligando-a da realidade cotidiana, do âmbito das relações familiares. Momento 

privilegiado sob o aspecto de descortínio da existência, maldição e fatalidade sob o  

aspecto da ruptura, esse instante assinala o clímax do desenvolvimento da narrativa. 

(NUNES, 1973, p. 81). 

 

Nesse último trecho, o autor está se referindo a Ana, do conto ―Amor‖(1998a), que 

encontra o cego e tem seu momento epifânico iniciado, dá-se assim o estopim do clímax 

narrativo do conto. Entretanto Sant‘Anna (2012) utiliza o mesmo instante para exemplificar, 

agora propriamente dito, o termo epifania: ―Em Clarice o sentido de epifania se perfaz em 

todos os níveis: a revelação é o que autenticamente se narra em seus contos e romances.  

Revelação a partir de experiências rotineiras: uma visita ao zoológico, a visão de um 

cego na rua[...]‖ (SANT'ANNA, 2012, p.271).  

Epifania ou ―momento privilegiado", ambos são para designar a mesma coisa, aqui 

comprovo a possibilidade de mais de um termo no universo literário para designar epifania. 

Ainda afirmo que ―momento privilegiado‖ seja uma termo correlato por não haver a menção 

de epifania quando Benedito Nunes (1973) conceitua e exemplifica o denominado ―momento 

privilegiado‖ em seus escritos. Se não há menção da palavra epifania, não está claro e não 

existe abertura para que ―momento privilegiado‖, nos escritos de Benedito Nunes (1973), seja 

apenas uma explicação da mesma. 

Ademais, para que esteja mais claro possível cito a compreensão de epifania, segundo 

Sant‘Anna (2012): 
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Aplicado à literatura, o termo significa o relato de uma experiência que a princípio 

se mostra simples e rotineira, mas que acaba por mostrar toda a força de uma 

inusitada revelação. É a percepção de uma realidade atordoante quanto aos objetos 

mais simples, de gestos mais banais e as situações mais cotidianas comportam 

iluminação súbita nas consciência dos figurantes, e a grandiosidade do êxtase pouco 

tem a ver com o elemento prosaico em que se inscreve o personagem. 

(SANT'ANNA, 2012, p.271). 

 

O mesmo instante descrito por Affonso Sant‘Anna (2012) e Benedito Nunes (1973) 

com denominações distintas, ―momento privilegiado‖ por Nunes (1973) e epifania por 

Sant‘Anna (2012), é feito também por Olga de Sá (1979). Porém, vou priorizar um 

significado mais concreto conferido ao termo epifania, com a junção do que é posto pelos 

dois referidos autores. Em seguida, me deterei ao termo como entendido por Olga de Sá 

(1979), e depois me debruço sobre os tipos de epifania possíveis. 

Esse termo é um instante de iluminação da personagem, um momento de consciência 

extrema de si e do mundo, levando-a a reflexão de suas problemáticas. É a segunda ruptura 

do sistema que desencadeia o encontro do Eu e o Outro, do Eu e o Mundo. Não se tratando de 

um ato voluntário, mas sim de um acontecimento cotidiano. Em meio ao dia a dia um objeto 

desencadeia a epifania na personagem, sem qualquer aviso claro de que se sucederá e a 

arrebata para o caos dos pensamentos.  

Dessa maneira, a epifania é composta por pré clímax, clímax e pós clímax. O clímax é 

a epifania propriamente dita. O pré clímax seria composto, segundo Sant‘Anna (2012), por : a 

personagem está em um momento cotidiano comum, costumeiro de seu dia a dia; prepara-se 

um evento dentro da narrativa de maneira discreta, com poucos indícios e inicia-se o processo 

de ―tensão conflitiva‖ pela personagem. E o pós clímax: ocorre o desfecho, em que se vê um 

pós evento na vida do sujeito.  

Posto isso, para Ana Maria Lopez Calvo Feijoo (2020, p. 341), esse evento desencadeia 

uma transformação nas personagens, sendo essa: ―[....] instante, prescindindo de intervalo 

temporal, é salto de um modo de estar no mundo para outro modo. Trata-se de algo que se dá 

em um piscar de olhos, algo aparece e a pessoa se transforma, passa a ser tocada pelas coisas 

de outro modo.‖ 

Como foi dito anteriormente, que há um Eu e o Outro. Esse Eu é o sujeito que sofre a 

epifania, ou seja, o personagem; já o Outro pode ser tanto um dos personagens da história, 

como um objeto: animais, vegetais ou coisas materiais. E por último, o Mundo que é ― os 

sistemas de cultura, a organização social, a história[...]‖ (NUNES, 1973, p.130). Ou seja, tudo 

à nossa volta, tudo que rodeia o humano. Ademais, esse Mundo é o resultado da nossa 

primeira ruptura, a qual nos retira do seio de nossa essência primária, das raízes de nossa 
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identidade. Isto é, quando o homem constrói seu próprio universo, cercado de sua própria 

cultura e sociedade, ele se distancia do seio da Natureza, da essência primária do seu ser e da 

raiz de sua identidade. Clarice faz uma busca obcecada pelo primitivo, por essas raízes. E é 

com a segunda ruptura, a epifania, que seus personagens vão ao encontro do Outro – o animal 

– que acarreta no reencontro com o primitivo, dessa essência primária, mesmo que por um 

instante. Ao fim desse confronto a personagem perde-se da essência tão buscada, voltando ao 

ponto de início, que seria o distanciamento do seio da Natureza e a volta para a sua 

organização social e cultural que é o Mundo. 

Os animais no mundo da autora estão firmemente assentados na Natureza que é muito 

mais potente que o humano – a Natureza tolera o mundo humano –, eles se acham 

guardadores da essência primitiva e são detentores da existência e do ser, podem ser os 

mediadores desta segunda ruptura. Ao contrário dos humanos, participam do núcleo das 

coisas, da vida divina (NUNES, 1973, p.131). Aqui vemos mais uma das antíteses de Clarice 

Lispector: Cultura e Natureza. E é a partir desses antagonismos que a escrita da autora se vê 

em um constante ciclo sem fim, como o interior de um relógio escravo de seu trabalho. Busca 

o indizível pelo dito, a procura pela natureza primária no mundo social feito pelo homem, a 

possibilidade da impossibilidade, o êxito do fracasso.  

Como considera Benedito Nunes (1973, p.132): ―E a linguagem, abrindo-se e 

fechando-se sobre si mesma, num movimento em círculo[...] passa do silêncio à palavra e da 

palavra ao silêncio‖. 

Por complemento, esse ciclo infinito que a linguagem de Clarice e seu personagens 

compõem – silêncio depois epifania e logo em seguida silêncio novamente – pode ser 

estruturado da seguinte forma: ―Quando a epifania não ocorre, o silêncio cobre o 

personagem, ele não atinge a linguagem‖. (SANT'ANNA, 2012, p. 295). Ou seja, nos 

momentos de não epifania, pré clímax e pós clímax, existe um silêncio. A depender da 

narrativa esse silêncio será ou não contemplativo, isto é, o ―descortínio do silêncio‖. 

Claramente existirá momentos em que nem se quer haverá um pré clímax ou pós 

clímax, assim, apenas a narrativa silenciosa perpetuará.   

Retorno ao sintagma do qual faltava, o ―estado de graça‖, descrito por Olga (1979) em seu 

capítulo ―o conceito e procedimento da epifania‖. Durante a descrição sucinta desse, a autora 

nos indica que a graça dada pela epifania é profana, diferente da perspectiva religiosa de 

Santos. E unicamente relata o trecho de Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres (2010) 

escrito e publicado por Clarice Lispector nos jornais em terceira pessoa, intitulado de ―Estado 

de Graça‖ e posteriormente em 1ª pessoa. E indica que a narradora de Água Viva vivencia o 
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―estado de graça‖ – é uma alegria vivida – às cinco horas da manhã e tenta descrevê-lo em 

uma busca fracassada pelo indizível.  

Esse sintagma é descrito também por João Camilo Penna (2010) como não sendo 

transmissível de forma evidente, é vivido, experienciado, não pode ser confundido ou 

comparado com inspiração artística, com a experiência mística. O ―estado de graça‖ serve 

para que possamos saber que estamos vivos, que existimos, é experienciado pelo sentir, 

chega a ordem do físico, corpóreo. Não há relação com o metafísico, é apenas a dádiva do 

corpo. Portanto, o tratado nesse parágrafo chega extremamente perto da epifania, pois o 

―estado de graça‖ é apenas um extrema experiência do sentir, não causa ruptura, não 

desenvolve uma transformação, seria quase uma forma mais simples da epifania. Há ainda, a 

fato, como já foi citado por Olga (1979), de que a epifania está ligada ao profano, fugindo 

assim da ideia religiosa do ―estado de graça‖. E o Penna (2010) acrescenta um dado 

importante: o estado de graça é mais recorrente nos animais, por serem inocentes e não terem 

raciocínio lógico e compreensão.  

Assim, mais distante dos homens e dos personagens –  seres humanos – de Lispector. O 

que não restringe totalmente essas personalidades clariceanas, como vimos no exemplo dado 

por Olga (1979) em Água Viva. 

Olga de Sá (1979) delimita três tipos de epifania, porém utilizarei somente duas delas: 

epifania-linguagem e epifania-visão. O momento epifânico em Clarice sempre é destacado 

pelos sentidos humanos, como destaca, anteriormente, o conceito Cristão de epifania. Letícia 

Coleone Pires (2018, p. 13) indica que ―É por meio do corpo que as personagens entram em 

relação com o outro, que se modificam, têm seu instante de iluminação. O corpo é receptor 

dos sentidos, das percepções e, ao mesmo tempo, é gerador de sentido e significação.‖. Dito 

isso, é por meio das sensações corpóreas dos personagens que Clarice transmite para o leitor 

a epifania na narrativa. Seja pela visão, pelo tato ou escuta que Clarice desempenha o papel 

narrativo, através da técnica de cena, de transmissão do momento epifânico para o leitor de 

seus contos ou romances. Atrelado aos sentidos, existem as emoções que também servem de 

base para o já dito. Nunes (1973) evidencia algumas: cólera, náusea, ódio, medo, angústia, 

culpa etc. 

Logo, a epifania-linguagem é aquela presente na discursividade do texto, 

desempenhada arduamente por Clarice na sua luta corpo a corpo como a linguagem, está nas 

repetições das palavras, na busca do indizível e do esgotamento da escrita. Como em ―O ovo 

e a galinha‖ (1998a) e ―O relatório da coisa‖ (2016) dos quais Lispector tenta esgotar os 

substantivos ―ovo‖ e ―Sveglia‖, assim como, a narradora de Água Viva procura no dicionário 
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o vocabulário para expressar sua felicidade e encontra ―beatitude‖, exemplo dado por Olga de 

Sá (1979). A epifania-visão é ―revelação presentativa, imediata, provida ou não de 

desenvolvimento, explicação, comentário‖ (SÁ, 1979, p. 150). Isto é, uma revelação aos 

olhos do personagem, uma beleza assustadoramente impactante aos olhos daquele que vê. 

Ana de conto ―Amor‖ (1998a) se impacta ao ver o cego, assim como Laura de ―Imitação da 

Rosa‖ (1998a) ao se sentir obrigada a admirar a rosa. Por último, a qual irei denominar de 

epifania-tátil, evidenciada pela narrativa que desenvolve sensações referentes ao tato, 

também ao profano, em uma graça ao tocar o Outro. Esse se desenvolve no conto ―Cem ano 

de perdão‖ (1998b), que melhor irei dissertar em seu tópico próprio.  

 1. A náusea 

Neste subitem, discutirei o que Benedito Nunes destaca, considera sobre a náusea na 

obra clariceana. É recorrente nas obras de Nunes, A Leitura de Clarice Lispector (1973), o 

antecessor de Drama da Linguagem (2006) e depois em O dorso do Tigre (2009), a 

abordagem do teor existencialista  das obras de Clarice. Nunes parte da náusea Sartreana para 

analisar seus textos literários e dá sua justificativa: ―Qualquer que seja a posição filosófica da 

escritora, o certo é que a concepção do mundo de Clarice Lispector tem marcantes afinidades 

com a filosofia da existência[...]‖ (NUNES, 2009, p. 93). 

Em ambos os capítulos destinados à náusea, nos dois livros – O dorso do tigre (2009) e 

Leitura de Clarice Lispector (1973) – o autor exemplifica o termo tratado neste, a partir de 

trechos como: o do cego e Ana, no conto ―Amor‖ (1998a); a barata e G.H; o de Martim. Os 

mesmos já apresentados para a epifania, ―momento privilegiado‖ – termos distintos com 

conceituação idêntica – e ―descortínio do silêncio‖ que tem seu significado diferente dos 

termos anteriores. Sendo assim, os mesmos instantes, mesmos trechos narrativos para 

sintagmas, terminologias e denominações distintas. Como se houvesse uma gama de 

possibilidades a partir de um mesmo instante, se desencadeassem diversas luzes, de diversas 

cores a partir do mesmo prisma translúcido.  

 Dito isso, destaco que esse termo, tratado aqui, é a experiência privilegiada do 

pensamento sartreano transcrita no romance La Nausée . Do qual Nunes (1973) conceitua 

como ―Manifestando-se com um mal-estar súbito e injustificável que do corpo se apodera e 

do corpo se transmite à consciência, por uma espécie de captação mágica emocional, a 

náusea (mais primitiva do que a angústia e como esta esporádica)‖ (NUNES, 1973, p. 114).  
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Ou seja, seria uma máxima consciência de seu próprio estado ligado ao mundo, se dá 

também de forma injustificável, isto é, em um momento cotidiano, sem avisos. Está ligada a 

aspectos emocionais: um mal estar seguido de empolgação da consciência que se tem de si e 

do mundo, uma revelação ou iluminação que traz àquele ser uma ruptura da consciência do 

sujeito. Assim como a epifania, a náusea está ligada a um objeto ou ao Outro, que acontece a 

desnudação desse. É um êxtase horrível. 

 Entretanto, para Nunes (1973), a náusea é mais violenta que a epifania, como sendo o 

estado extremo dela. E ele ainda acrescenta: ―a náusea apossa-se da liberdade e a destrói. É 

um estado excepcional e passageiro que, para a romancista, se transforma numa via de acesso 

à existência imemorial do Ser sem nome, que as relações sociais, a cultura e o pensamento 

apenas recobrem‖. (NUNES, 2009, p. 100). O autor nos revela que o interessante para Clarice 

na náusea, seria seu outro lado: o do reverso da existência humana, ilimitado, caótico e 

originário.  

Portanto, por conclusão: tanto o ―estado de graça‖, como a náusea se assemelham em 

demasia com a epifania, sem de fato ser. Outro ponto de diferenciação seria que a palavra 

existencialista é seguida sempre de uma náusea física, o que não é regra no universo 

epifânico – já discutido antes. 

O FEMININO 

Já foi dissertado anteriormente que a epifania é extremamente recorrente no universo de 

Clarice Lispector. Assim, dos seus sete romances e as suas duas novelas, apenas dois contém 

figuras masculinas como protagonistas, um deles é inteiramente protagonizado por um 

homem e o segundo divide as atenções entre um casal de irmãos. Nos contos o protagonismo 

se divide entre os gêneros, mas a recorrência maior ainda é feminina. Essa reincidência é 

justificada por Waldman (1993, p. 119) ao afirmar que ―Clarice Lispector, por sua própria 

condição de escritora-mulher, elege a personagem feminina como alvo de sua atenção.‖  

Assim, atrela-se fortemente a epifania ao feminino. Portanto, as questões tratadas neste 

serão mais abrangentes e o seu aprofundamento virá nos tópicos designados de cada conto.    

Antes de, de fato adentrar a este do qual está intitulado aqui, preciso permear um assunto 

relacionado, qual seja, a escrita de Clarice como mulher.  

Peixoto (2004) conduz uma leitura dos escritos de Clarice; e essa leitura é designada 

por Hollanda (et al. org. 1997, p. 41.) como uma crítica feminista psicanalítica, da qual 

consistiria em: ―Na visão delas, a natureza e a ‗diferença‘ da escrita feminina repousam na 
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sua relação problemática, e até mesmo atormentada, com a identidade feminina; a escritora 

mulher experimenta seu próprio gênero como ‗um obstáculo doloroso, ou mesmo um 

inadequação debilitadora'''.  

Claramente, Peixoto (2004) não designa a obra de Clarice como menor, por ser mulher, 

mas sua visão psicanalítica nos revela uma Lispector um tanto insegura com seu ofício. E à 

medida que a crítica vai avançando em seu livro, e também nos escritos da ficcionista, nos 

transparece uma Clarice Lispector mais irônica e ácida em relação a ser uma escritora mulher 

e o mundo machista que a rodeia.  

Para provar essa acidez e também essa insegurança, Peixoto (2004) recorre aos livros 

que ela denomina de autobiográficos: Perto do Coração Selvagem, Água Viva, A hora da 

estrela (2017) e A via crucis do Corpo (2016).  

O primeiro livro – de maneira respectiva – logo de início, em sua apresentação da 

trama, nos mostra : ―Nessa articulação fascinante de gênero e vocação de uma escritora, ser 

mulher aparece como uma desvantagem que a jovem escritora deve superar com fria 

disposição para matar. Para Joana, essa impiedade estratégica contamina o trabalho da 

imaginação‖ (PEIXOTO, 2004, p. 36.). Logo, se a crítica impõe o título autobiográfico a esse 

livro e nos apresenta uma Joana que vê como empecilho para sua vida como escritora o fato 

de ser mulher; o raciocínio lógico seria indagar que esse pensamento é o de Clarice, sobre si 

mesma.  

Entretanto, não seria certo designar essa leitura para a ficcionista e muito menos à sua relação 

com sua escrita. Provo o dito, com o destino dado a Joana no romance, visto pela crítica 

machista como ―inacabado‖. A própria Peixoto (2004, p. 42) nos revela a intenção de 

Lispector em quebrar o final recorrentemente dado às personagens femininas – o ―final 

feliz‖– em que a mulher termina em um relacionamento com o homem amado.  

 

Para salvar Joana de um destino feminino que lhe teria amortecido a vocação 

artística, Lispector precisa salvá-la de tramas narrativas padrão, em que um ‗final 

feliz‘ a tornaria submissa a um homem. Para usar a expressão de Rachel Duplessis, 

Lispector tem de ‗desobedecer ao romance‘.(PEIXOTO, 2004 apud DUPLESSIS, 

1985, p.42). 
 

Com isso, vemos a ironia da ficcionista em construir uma personagem que vê seu 

gênero feminino como um problema para o tão desejado trabalho de escritora e dá a ela um 

final nada convencional, para a crítica masculina, desvencilhado da passividade, e digno.  

Aqui a Clarice nos mostra conhecimento assíduo do mundo ignorante-machista vivido 

por ela e o critica logo em seu primeiro romance, recebido pelos críticos como algo que ainda 
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precisa de um término, isto é, Joana deveria finalizar a história com seu destino atrelado a um 

dos amores que viveu.   

No capítulo designado à Água Viva, Peixoto (2004) nos revela o denominado ―Objeto 

gritante", nome dado anteriormente para essa novela de Clarice. Em sua criação era composta 

por inúmeros elementos autobiográficos, o texto tinha vários fragmentos em primeira pessoa, 

a narradora mostrava ser uma escritora e não pintora, o que foi mudado quando a novela 

enfim foi lançada com o nome de ―Água viva‖.  E esse é coberto de termos do ―sublime 

feminino‖ que seria dado antes como ―modo sublime – um modo que foi convencionalmente 

o domínio de escritores do sexo masculino e poetas.‖ (PEIXOTO, 2004 apud YAEGER, 

1989, p. 152).  

Dessa forma, o ―sublime feminino‖ seria a criação, por mulheres, de um vocabulário de 

êxtase e poder, uma nova leitura para a experiência feminina. Especificamente em Água viva 

isso viria de um alento maternal, e Peixoto (2004) exemplifica em trechos como: ―Continuo 

com capacidade de raciocínio – já estudei matemática que é a loucura do raciocínio – mas 

agora quero o plasma – quero me alimentar diretamente da placenta‖ (PEIXOTO, 2004 apud 

LISPECTOR, 1998, p. 153) e ―Disseram-me que a gata depois de parir come a própria 

placenta e durante quatro dias não come mais nada. Só depois é que toma leite.‖ (PEIXOTO, 

2004 apud LISPECTOR, 1998, p. 153).   

Essa inversão de papéis encontrada na novela, com seu ―sublime feminino‖, é possível 

encontrar em A via crucis do corpo (2016), porém de uma maneira diferente. Esse livro de 

contos foi encomendado e Clarice o fez, na época, e até os dias atuais, era comum que 

autores escrevessem por encomenda para ganhar dinheiro. Peixoto (2004) nos conta que 

autores como Nélson Rodrigues, Dalton Trevisan e Rubem Fonseca tiveram suas publicações 

curtas feitas por encomenda e com um bom sucesso comercial. Essas continham um teor 

machista, de confrontos sexuais e, ou violentos. E Clarice – retirada a intenção machista – 

não o faz diferente, porém é recebida negativamente pela crítica, afirmações como: ― lixo, 

sim‖ de Becherucci (1974) foram possíveis de serem lidas. Nesse livro, Lispector ironiza sua 

própria escrita, com epifanias sexuais etc.  

Todavia, o que nos interessa é o fato desse novo modelo de texto por encomenda ter 

servido de espaço para Clarice se opor a esse cenário de escritas machista e violentas. 

Evidência disso é o trecho de Peixoto (2004, p.166): ―Usá-los como modelos, emulando-os e 

opondo-se a eles, de maneira ambivalente, como faz Lispector em A via crucis do corpo, não 

era uma solução isenta de problemas para uma escritora.‖. Clarice é cirúrgica quando publica, 

como crônica, um dos contos desse livro – ―Um caso complicado‖ nas edições mais recentes 
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– intitulado como ―Um caso para Nélson Rodrigues‖. Essa é uma clara referência à coletânea 

de contos do autor, ―A vida como ela é‖. 

Por último, ponho em evidência aqui o fato descrito por Peixoto (2004) em que Clarice 

teria publicado e republicado a peça de Virginia Woolf com o título: ―A violência de um 

coração"; no qual relata a história de Judith Shakespeare, irmã do famoso escritor com 

mesmo sobrenome, que possuía os mesmos talentos de escrita, porém ―por delicada 

fatalidade da natureza, teria nascido mulher‖ (PEIXOTO, 2004, p. 212). Por meio do todo 

dito, vemos que Clarice tinha uma consciência das lutas constantes das mulheres e do 

feminino, para ser ouvido e visto. 

Posto isso, adentro finalmente na questão do feminino, o que indiretamente já estava 

sendo apresentado. Este, não se diferencia dos anteriores, temas, quando se trata das antíteses 

– citadas no tópico ―Escrita de Clarice Lispector‖ – empregadas por Clarice. O masculino e 

feminino, ativo e passivo será de grande recorrência, neste, assim como questões de poder e 

sexualidade como centro de algumas tramas. Portanto, a primeira prova do dissertado seria 

em A hora da estrela (2017) em que Peixoto (2004) nos conduz à uma leitura de vítima e 

agressor, em que Macabéa seria a vítima e o agressor o narrador. ―O gênero masculino dele 

dá lugar a duplos sentidos que às vezes propõem para essa liaison o modela e um caso sexual 

de cunho tipicamente explorador entre um homem e uma mulher de situações sociais 

discrepantes.‖ (PEIXOTO, 2004, p. 198).  

Com isso, é possível afirmar o combate entre os gêneros, ou melhor, uma opressão do 

masculino sobre o feminino do qual me nortear para as relações de poder. Esse jogo entre 

feminilidade e masculinidade aparece em outros livros, como Perto do coração selvagem, 

mas dessa vez é o feminino que se sobressai. Peixoto (2004, p. 42) nos conta que ―empurram 

Joana insistentemente para fora da posição feminina de passividade e subserviência aos 

homens.‖. Joana é o mais forte, assim como sua mãe que é ―bruta‖, entretanto o pai é terno e 

maternal, incentiva o caminho artístico da personagem.  

Porém, por mais que Joana seja a mulher ―transgressora‖, que não se submete a 

passividade, ainda é rodeada por um mundo machista, feito por homens. Peixoto (2004) nos 

prova isso ao analisar que ―Joana pode sentir e pensar, mas são os homens, seu pai e Otávio, 

que escrevem. A frase que abre o romance refere-se ao pai escrevendo: ‗A máquina do pai 

batia tac-tac…. tac-tac-tac..‘." (PEIXOTO, 2004, apud LISPECTOR, 1998 p.49). 

Dessa forma, é evidente a retratação de um feminino forte e disposto a transgredir esse 

papel de submissão em Clarice Lispector. Ainda sobre a trama de Joana, existe uma rival que 

a faz crescer como mulher e a excita a se afastar de um dos seus amantes, mesmo que seja 
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por um forte ciúme, dela para com sua rival. Aqui, a rivalidade acrescenta a Joana, ainda que 

sobre um sentimento negativo. Essa personagem rejeita um lugar ao lado de homens 

poderosos, ―Joana decide que vai deixar o marido porque o casamento perturba-lhe a solidão 

e esvazia-lhe a vida interior‖. (PEIXOTO, 2004, p.48).  

No universo clariciano as personagens mais novas tendem a ver a passividade com uma 

prisão, imposta por uma sociedade que aceita as intrusões dos homens. E algumas dessas 

mulheres contestam – muitas com sucesso – o patriarcado que lhe reprime a sua sexualidade, 

essa constatação é vista com mais ênfase dentro de A via crucis do corpo (2016).  

No conto ―A língua do ‗p‘‖ (2016) – encontrado em A via crucis do corpo – a 

personagem principal entende pela língua do ‗p‘ que será violentada por dois homens no 

metrô, para que não o façam ela se finge de protituta, se insinua para eles e o homens acham 

graça. Nesse, a personagem sabe da perversidade masculina em sua busca por violentar 

aquilo que é ―puro‖ e não o já ―imoral‖. Peixoto (2004) acrescenta ainda que  

 

A estratégia bem-sucedida da moça tem por eixo o reconhecimento em que é 

―pura‖, pois, para ser um objeto de violência sexual particurlamente desejável, 

precisa ter comentido uma violência anteriro contra si mesma, suprimindo a própria 

sexualidade. Cidinha, porém, concorda com seus atacantes, aquiescendo com 

cumplicidade às equações brutais que oprimem as mulheres: ter desejos sexuais é 

igual a ser uma puta; desejar contato sexual é igual a querer ser currada. Os homens 

conseguem, ademais, humilhá-la, tornando-a consciente de seus próprios desejos 

sexuais. (PEIXOTO, 2004, p. 188). 

 

 

Em uma ótica oposta, existem também mulheres em vida de submissão retratadas por 

Clarice Lispector. Principalmente na coletânea de contos Laços de Família (1998b) essas 

mulheres são encontradas com maior facilidade. Dessa maneira, seria importante pontuar que 

Waldman (1993, p. 108) destaca uma privação das personagens em relação à linguagem 

―tanto para expressar o seus desejos quanto para expressar suas posições com relação a 

questões gerais‖.  

Esse ato de privar acontece por um narrador masculino, que dita, re-expressa os 

sentimentos e pensamentos das personagens mulheres. Dito isso, Peixoto (2004) nos diz que 

a psicanálise coloca a família como impositora do gênero e com essa análise ela descreve as 

tramas do único livro posto neste parágrafo. As mulheres presentes nessa coletânea são donas 

de casa, mães, avós e até bisavós; e esses papéis tradicionais desempenhados por elas, mostra 

uma certa lealdade aos outros, que impõe e cobra um preço alto demais para aquelas que 

aceitam desempenhá-lo. E quando esses papéis são aceitos, elas parecem deixar algo – 

ambições e desejos– para trás, que quando recordado gera insatisfação, raiva e até loucura.  
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Enquanto os homens encaram as implicações de sua masculinidade socialmente aceita, 

perfeitamente bem. As mulheres desse livro são abrigadas com segurança em uma vida 

doméstica, mas as suas famílias têm uma função ambivalente, negativa e positiva. Aqui, 

Clarice contesta esses papéis domésticos e de passividade em seus textos. 

A MENSAGEM 

Darei início a análise dos contos, mas para isso seguirei a mesma estrutura da pesquisa, 

sendo ela: apresentação do conto, delimitação do tipo de narrador, análise da epifania, aqui 

serei breve em passar por questões da linguagem, e as questões referentes ao feminino.  

Há uma obviedade em saber que esses assuntos se relacionam dentro dos contos, logo, 

haverá uma mescla mesmo que delimite desta forma como se sucederá a análise.  

Portanto, o conto ―A mensagem‖ (1998a) é protagonizado por dois adolescentes  – uma 

menina e um menino –  que são unidos pelo sentimento de angústia, aquele menos primitivo 

que a náusea citado no tópico autointitulado. Por conta desse sentimento eles se tornam 

híbridos, se unem de uma maneira tão potente em que há momentos, dos quais a narração 

adentra na não distinção de ambos, narrando em terceira pessoa do plural. ―Como se fossem 

homossexuais de sexo oposto, e impossibilitados de unir, em um só, a desgraça de cada um.  

Eles apenas concordavam no único ponto que os unia: o erro que havia no mundo e a 

tácita certeza de que se eles não o salvassem seriam traidores‖ (LISPECTOR, 1998a, p. 123).  

Em meio a essa estória há uma antítese de gêneros, como as apresentadas no tópico 

feminino. Ambos permanecem unidos até o instante do qual surge a casa, onde eles se 

separam e se transformam em adultos. 

O narrador que dá vida para esse conto é o onisciente neutro, como já falado antes, 

aquele caracterizado por não se intrometer diretamente, porém não nega a si mesmo. Esse 

narra os sentimentos e desejos dos personagens, assim como seus pensamentos, é o 

característico narrador masculino que Berta Waldman (1993) nos denuncia. A técnica de cena 

existe com predominância. 

Assim, engolia emocionalmente a alegria involuntária que a verdadeira espantosa 

consciência dela também sentir angústia lhe provocara – ele se viu falando com ela 

na sua própria angústia, e logo com uma moça! ele que de coração de mulher só 

recebera o beijo de mãe [...] Ela mesma também passou a ostentar com modéstia 

aureolada a própria angústia, como um novo sexo. (LISPECTOR, 1998a, p. 120). 

 

Nesse, é perceptível a exposição dos sentimentos e pensamentos dos dois, por um 

terceiro. O narrador, em grande parte, nos coloca perto dos personagens, seja em momentos 
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individuais ou quando são híbridos. O onisciente neutro, neste, coloca o leitor perto da 

estória, durante toda a narração, mesmo quando não há personagens em cena, ele se aproxima 

do leitor para passar melhor as sensações do conto: ―A casa era angústia e calma. Como 

palavra nenhuma o fora. Era uma construção que pesava no peito dos dois meninos. Um 

sobrado como quem leva a mão à garganta. Quem? quem a construíra, levantando aquela 

feiura pedra por pedra, aquela catedral do medo solidificado?!‖ (LISPECTOR, 1998a, p.128).  

O centro fixo desse narrador intercala entre a menina e o menino, mas existe uma 

centralização maior nele do que nela. 

Antes de falar da epifania, necessito passar pela angústia que é tão citada nesse conto. 

Pois bem, esse é um dos textos que podem ter levado Benedito Nunes a escrever tanto sobre a 

náusea quando fala de Clarice. A náusea e a angústia estão relacionadas, a primeira sendo 

mais primitiva que a segunda e uma sendo a forma emocional e violenta da outra – 

respectivamente. Nunes (2009) nos dá o conceito da palavra tão sentida pelos meninos em ―A 

mensagem‖ (1998a):  

Quando nos sentimos existindo, em confronto solitário com a nossa própria 

existência, sem a familiaridade do cotidiano e a proteção das formas habituais da 

linguagem, quando percebemos ainda a irremediável contingência, ameaçada pelo 

Nada dessa existência, é que estamos sob o domínio da angústia, sentimos 

específico e raro, que nos dá uma compreensão preliminar do Ser. (NUNES, 2009, 

p. 93). 

 

Essa palavra se difere do medo e para escapar dela tem que se refugiar no cotidiano, no 

corriqueiro, como nos revela Benedito (2009). Os dois tentam escapar constantemente do que 

é habitual, do cotidiano. No conto, isso é destacado pelas palavras ―outros‖ e ―normalidade‖. 

―Assim continuamente a se procurar, vagamente orgulhosos de serem diferentes dos outros, 

tão diferente a ponto de nem se amarem. Aqueles outros que nada faziam senão viver.‖ 

(LISPECTOR, 1998a, p. 122). A frase ―que nada faziam senão viver‖ mostra que esse 

―outros‖ não tinham consciência da sua própria existência, como eles, angustiados, tinham.  

 

Ambos tinham, na verdade, repugnância pela maioria das palavras, o que estava 

longe de facilitar-lhes uma comunicação, já que eles ainda não haviam inventado 

palavras melhores: eles se desentendiam constantemente, obstinados rivais. Poesia ? 

Oh, como eles a detestavam. Como se fosse sexo. Eles também achavam que os 

outros queriam caçá-los não para sexo, mas para a normalidade. (LISPECTOR, 

1998a, p. 124). 

 

Nesse fragmento é possível constatar a incessante tentativa de se desvencilhar do 

rotineiro, das palavras habituais, o que tornaria a comunicação difícil. Eles não queriam a 
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―normalidade‖, fugiam dela e do que os ―outros‖ faziam. Até que, por um momento cotidiano 

encontram uma casa metaforizada pela angústia. 

 O encontro com a casa – sendo o Outro – é o instante que se dá a epifania. A narrativa 

nos indica que algo irá acontecer e a primeira vez que isso acontece é em: ―Talvez estivessem 

tão prontos para se soltarem um do outro como uma gota de água quase a cair[...]‖ 

(LISPECTOR, 1998a, p. 126).  

Essa é a indicação de que algum evento irá separá-los e em seguida o narrador nos 

apresenta o que será. ―O vago acontecimento em torno da casa velha só existiu porque eles 

estavam prontos para isso. Tratava-se apenas de  uma casa velha e vazia.‖(LISPECTOR, 

1998a, p. 126).   

Esses são os momentos que indicam o início do pré clímax. O garoto e a garota estão 

andando em uma calçada, era o último dia de aula, atravessam a rua e em uma ato de 

confusão dos dois, se deparam de frente para casa. Nesse instante o pré clímax já está 

instaurado. ―Naquele mínimo instante em que se buscaram inquietos, viraram-se ao mesmo 

tempo de costas para os ônibus – e ficaram de pé diante da casa, tendo ainda a procura no 

rosto.‖ (LISPECTOR, 1998a, p. 127). Aqui as primeiras emoções aparecem: a cólera da 

garota e logo depois do evento o medo de ambos. 

Enfim, o tipo de momento epifânico apresentado nesse conto é a epifania-visão, que os 

deixam atônitos, parados diante do sobrado apenas olhando. 

 

A casa era alta, e perto, eles não podiam olhá-la sem ter que levantar infantilmente a 

cabeça, o que os tornou de súbito muito pequenos e transformou a casa em mansão. 

Era como se jamais alguma coisa tivesse estado tão perto deles. A casa devia ter 

tido uma cor. E qualquer que fosse a cor primitiva das janelas, estas eram agora 

apenas velhas e sólidas. Apequenados, eles abriram os olhos espantados: a casa era 

angustiada. A casa era angústia e calma. Como palavra nenhuma o fora. Era uma 

construção que pesava no peito dos dois meninos. Um sobrado como quem leva a 

mão à garganta. Quem? Quem a construíra, levantando aquela feiúra pedra por 

pedra, aquela catedral do medo solidificado?! Ou fora o tempo que se colara em 

paredes simples e lhes dera aquele ar de estrangulamento, aquele silêncio de 

enforcado tranqüilo? A casa era forte como um boxeur sem pescoço. E ter a cabeça 

diretamente ligada aos ombros era a angústia. Eles olharam a casa como crianças 

diante de uma escadaria.  

Eu sou enfim a própria coisa que vocês procuravam, disse a casa grande. 

E o mais engraçado é que não tenho segredo nenhum, disse também a grande casa. 

(LISPECTOR, 1998a, p. 128). 

 

É costumeiro que a epifania-visão seja representada por algo de beleza assustadora, 

porém há nessa algo que é diferente, a casa não tem beleza, é feia, entretanto não deixa de se 

enquadrar no conceito apresentado por esse parágrafo. Em seguida, a casa lhe mostra aquilo 
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que eles procuravam e que nunca vão saber nomear. A casa é a metáfora da angústia narrada 

sob o evento da epifania. Quando o pós clímax se instaura vêm o descortínio silencioso.  

 

O silêncio de ambos deixava o sobrado intacto. Mas, se antes eles tinham sido 

forçados a olhá-lo, agora, mesmo que lhes avisaram que o caminho estava livre para 

fugirem, ali ficariam, presos pelo fascínio e pelo horror. Fixando aquela coisa 

erguida tão antes deles nascerem, aquela coisa secular e já esvaziada de sentido, 

aquela coisa vinda do passado. Mas e o futuro?! Oh Deus, dai-nos o nosso futuro! A 

casa sem olhos, com a potência de um cego.(LISPECTOR, 1998a, p. 129). 

 

O rapaz e a moça, são obrigados a olhar para casa, assim como Laura e o ramo de rosas 

em o conto ―A imitação da rosa‖ (1998b). O evento epifânico já acabou, mas ainda estão 

sobre o êxtase do pós evento, descortinados contemplam em silêncio o sobrado. Após esse 

êxtase ficam ―Verdes e nauseados[...]‖(LISPECTOR, 1998a, p. 130). A náusea física exprime 

parte de uma das emoções que Nunes (1973) coloca como características da epifania ou 

―momento privilegiado".  Depois do pós evento vem a transformação de ambos, ele era 

homem feito e ela era mulher. Ele já fumava cigarro e ela passava batom na boca. O fim da 

angústia adolescente os tornou adultos feitos, como os ―outros‖, como os velhos.  

Nesse conto, o Mundo é a própria dupla híbrida que eles formavam, que se rompe e traz 

a madureza da vida, para um deles. ―Então, com mão incerta, acendeu sem naturalidade um 

cigarro, como se ele fosse os outros[...] Mas a moça saiu de tudo isso pintada com batom, 

com o ruge meio manchado, e enfeitada por um colar azul.‖ (LISPECTOR, 1998a, p. 132). 

Por fim, as questões que permeiam o feminino. Assim, já foi comentado neste sobre as 

antíteses presentes nos textos de Clarice e nesse conto elas são postas logo de início. Quando 

a moça revela que também sente angústia, ele se surpreende, como se ela fosse incapaz do 

mesmo que ele e seus iguais. Há aqui um subjugamento do sexo feminino e questionamentos 

de suas atividades. E assim, para que existisse uma igualdade e a dupla, enfim, se fizesse, a 

garota teria que ter algo de masculino. ―Naturalmente, o fato dela também sofrer simplificara 

o modo de se tratar uma moça, conferindo-lhe um caráter masculino. Ele passou a tratá-la 

como camarada.‖ (LISPECTOR, 1998a, p. 121). Ele a subjugava e ela tinha conhecimento 

disso. Não a agradava mais ser subjugada, queria ser mulher e ainda sim ser capaz, como era.  

Entretanto para o bem da relação, ambos tomavam cuidado para que o sexo dela não 

viesse à tona. Temos assim, uma passividade do feminino em detrimento do masculino no 

início da narrativa, característico de alguns contos de Clarice, como já dito antes. 

 

Sobretudo a moça já começara a não sentir prazer em ser condecorada com o título 

de homem ao menor sinal que apresentava de… de ser uma pessoa. ao mesmo 
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tempo que isso a lisonjeava, ofendia um pouco: era como se ele se surpreendesse de 

ela ser capaz. Embora, se ambos não tomassem cuidado, o fato dela ser mulher 

poderia de súbito vir à tona. Eles tomavam cuidado.(LISPECTOR, 1998a, p. 122). 

 

Essa discrepância entre os sexos  – existente em sociedade – também é denunciada pelo 

conto, no fato dele sempre estar à frente dela. Ele superou a palavra angústia primeiro, ele se 

recompôs do momento epifânico primeiro que ela.  

Dessa maneira, a pretensão dele começa a causar uma hostilidade na relação, ela queria 

ser aceita como mulher e ele se recusava. Sendo a angústia o único elo que os ligava. ―O 

tempo ia passando, nenhuma ideia se trocava, e nunca, nunca eles se compreendiam com a 

perfeição como na primeira vez em que ela dissera que sentia angústia e, por milagre, 

também ele dissera que sentia, e formara-se o pacto horrível.‖ (LISPECTOR, 1998a, p. 126).  

Logo, o rompimento entre ambos estava próximo, mas antes disso o narrador os une 

mais uma vez, em um jogo de estereótipos entre o masculino e o feminino. ―Informes como 

eram, tudo lhes era possível, inclusive às vezes permutavam as qualidades: ela se tornava 

como um homem, e ele com uma doçura quase ignóbil de mulher‖ (LISPECTOR, 1998a, p. 

127).  

Nesse fragmento, além da troca de papéis, o narrador confere uma qualidade negativa 

ao feminino: ignóbil. Palavra designada a algo que não é nobre, que inspira horror, nojo do 

ponto de vista moral. Em contrapartida, ela tinha se tornado ―homem‖, esse substantivo é 

utilizado sintaticamente como adjetivo, ou seja, deveria ser para ela uma qualidade ser 

homem. Quando enfim a cisão entre eles se concretiza, o machismo se torna mais forte, ela 

vai embora sem olhar para trás e ele a reduz, novamente, ao prazer corpóreo.  

Entretanto, com maior veemência agora, ele a acompanha com ―olhos pornográficos e 

curiosos que não pouparam nenhum detalhe humilde da moça‖. (LISPECTOR, 1998a, p. 

133). Em outra passagem o rapaz comenta que mulheres só serviriam para outra coisa, se 

referindo aos desejos do corpo. Posto isso, demonstro o último trecho que evidencia o jogo de 

poder constante desse conto, com a mulher em lugar de passividade e o masculino em uma 

posição de ativo. Em uma queixa tímida da sociedade machista vigente.  

 

Enquanto ela saiu costeando a parede como uma intrusa, já quase mãe dos filhos 

que um dia teria, o corpo pressentindo a submissão, corpo sagrado e impuro a 

carregar. O rapaz olhou-a, espantado de ter sido ludibriado pela moça tanto tempo, 

e quase sorriu, quase sacudia as asas que acabavam de crescer. Sou homem, disse-

lhe o sexo em obscura vitória. De cada luta ou repouso, ele saía mais homem, ser 

homem se alimentava mesmo daquele vento que agora arrastava poeira pelas ruas 

do Cemitério São João Batista. O mesmo vento de poeira que fazia com que o outro 

ser, o fêmeo, se encolhesse ferido, como se nenhum agasalho fosse jamais proteger 

sua nudez, esse vento das ruas. (LISPECTOR, 1998a, p. 133). 
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Essa delação está na supervalorização do homem em relação à mulher descrita 

metaforicamente pelo fragmento textual. Posto esse, o conto finaliza com a revelação de uma 

infantilidade do menino em relação a moça, o jogo de poder se inverte. 

 

Mas, atolado no seu reino de homem, ele precisava dela. Para quê? Para lembrar-se 

de uma cláusula? Para ela ou outra qualquer não o deixasse ir longe demais e se 

perder? para que ele sentisse um sobre salto, como estava sentido, que havia a 

possibilidade de erro? Ele precisava dela com fome para não esquecer que eram 

feitos de mesma carne, essa carne pobre da qual, ao subir no ônibus como um 

macaco, ela parecia ter feito um caminho fatal. Que é! mas afinal que é que está me 

acontecendo? assustou-se ele.(LISPECTOR, 1998a, p. 134). 

 

Ele acabara de nascer homem, carregava consigo uma imaturidade, precisava dela, sem 

a moça estava à mercê dos ―outros‖, ela mantinha o elo angustiante entre os dois do qual o 

protegia da ―normalidade‖. E como um último suspiro, ele a chama de mamãe. Põe fim a 

todo o poder que ele conferiu ao sexo masculino e se volta para sua progenitora, em um 

pedido de ajuda.      

CEM ANOS DE PERDÃO 

O conto ―Cem anos de perdão‖ (1998a) é o mais curto, com momentos velozes e quase 

imperceptíveis. É o único de caráter autobiográfico desta pesquisa. O biográfico é percebido 

no trecho: ―Havia em Recife inúmeras ruas, as ruas dos ricos, ladeadas por palacetes que 

ficavam no centro de grandes jardins‖. (LISPECTOR, 1998a, p. 60). Essa estória é singela, 

de uma menina que brincava com uma amiga entre as ruas de sua cidade, contando palacetes, 

até que avista uma rosa. Em um momento rápido e de muita euforia rouba a rosa do jardim, a 

metáfora pelo prazer do proibido se faz, a menina começa a roubar rosas e pitangas pela 

cidade. 

Portanto, o narrador empregado por esse conto é o narrador-protagonista. Por ter um 

teor autobiográfico a narrativa é feita pela menina, em primeira pessoa. Os sentimentos, 

pensamentos e emoções que conhecemos são apenas os apresentados por essa garota, ainda 

que haja uma amiga ou seu lado, que apenas aparece como cúmplice em seu primeiro crime.  

 

E então aconteceu: do fundo do meu coração, eu queria aquela rosa para mim. Eu 

queria, ah como eu queria. E não havia jeito de obtê-la. Se o jardineiro estivesse por 

ali, pediria a rosa, mesmo sabendo que ele nos expulsaria como se expulsam 

moleques. Não havia jardineiro à vista, ninguém . (LISPECTOR, 1998a, p. 60). 
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Aqui há a possibilidade de se ver os sentimentos da protagonista no momento em que 

ela vê a rosa e logo depois planeja seu roubo com a amiga. ―Mas, como boa realizadora que 

eu era, raciocinei friamente com minha amiguinha, explicando-lhe qual seria o seu papel: 

vigiar as janelas da casa ou a aproximação ainda possível do jardineiro, vigiar os transeuntes 

raros na rua.‖ (LISPECTOR, 1998a, p. 61).  

Como característica do narrador-protagonista não se sabe sobre os pensamentos da 

amiga, apenas o que a menina nos oferece sobre sua amizade. 

Dado isso, apresento o ―momento privilegiado‖ deste como epifania-tátil. O conto é 

extremamente curto, com três páginas apenas, por isso é necessário estar muito atento aos 

elementos que passam de forma rápida pela leitura para captar a epifania. No pré clímax, no 

qual se dá a ―tensão conflitiva‖, vemos o descortínio silencioso. 

 

Fiquei feito boba, olhando com admiração aquela rosa altaneira que nem mulher 

feita ainda não era. E então aconteceu: do fundo do meu coração, eu queria aquela 

rosa para mim. Eu queria, ah como eu queria. E não havia jeito de obtê-la. Se o 

jardineiro estivesse por ali, pediria a rosa, mesmo sabendo que ele nos expulsaria 

como se expulsam moleques. Não havia jardineiro à vista, ninguém. E as janelas, 

por causa do sol, estavam de venezianas fechadas. Era uma rua onde não passavam 

bondes e raro era o carro que aparecia. No meio do meu silêncio e do silêncio da 

rosa, havia o meu desejo de possuí-la como coisa só minha. Eu queria poder pegar 

nela. Queria cheirá-la até sentir a vista escura de tanta tonteira de 

perfume.(LISPECTOR, 1998a, p. 60). 

 

Nessa passagem vemos a contemplação da rosa, por mais que a menina não estivesse se 

sentindo obrigada a olhá-la, a admirava com desejo quase sexual, fala dos detalhes vistos na 

rua, pela casa e a tensão se forma. As emoções dadas por essa epifania são: ―cheio de 

paixão‖. (LISPECTOR, 1998a, p. 61) e uma euforia forte ao cometer o crime profano de 

roubar a rosa. A epifania-tátil é dada por um graça ao tocar o Outro, que neste é a rosa. 

 

Até chegar à rosa foi um século de coração batendo.  

Eis-me afinal diante dela, Paro um instante, perigosamente, porque de perto ela 

ainda é mais linda. Finalmente começo a lhe quebrar o talo, arranhando-me com os 

espinhos, e chupando o sangue dos dedos. 

E, de repente  – ei-la toda na minha mão. A corrida de volta ao portão tinha também 

de ser sem barulho. Pelo portão que deixara entreaberto, passei segurando a rosa. E 

então nós duas pálidas, eu e a rosa, corremos literalmente para longe da casa. 

O que é que fazia eu com a rosa? Fazia isso: ela era minha.( LISPECTOR, 1998a, p. 

61). 

 

O momento epifânico se dá pelo ato de roubar, quando ela pega a rosa para si 

concretiza-se o desejo apaixonante do qual ela ansiava por realizar. O pós evento é quase 

inexistente neste, apenas uma oração o marca: ―Foi tão bom‖ (LISPECTOR, 1998a, p. 62). E 
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com uma passagem de tempo a narradora nos revela que passou a consumar o ato sempre, e 

nele havia ―sempre com aquela glória que ninguém me tirava‖. (LISPECTOR, 1998a, p. 62).  

Essa glória reafirma o momento de epifania, trazendo para o ato de roubar – um ato 

profano – uma graça, um êxtase glorioso. O Mundo é representado pela infância que é 

deixada. Por falta de indícios, não posso relatar que esse conto contém dois momentos 

epifânicos, porém a cena da pitanga daria uma sublime epifania-tátil, se houvesse mais 

actantes para prová-la. 

Quanto à questões referentes ao feminino este carrega poucas, de fato, porém o 

selecionei para que realmente existisse uma gama distinta de questões, já que o universo 

clariceano é composto por diversas delas, indo do mais banal, como uma paixão até o mais 

brutal como uma violência sexual. Neste, a única questão é a perda do infanto e o início da 

puberdade. Em uma curta passagem de uma biografia de Clarice Lispector no livro de 

Waldman (1993, p.17) encontra-se o fragmento que afirma que ―De 12 para 13 anos 

mudamo-nos do Recife para o Rio, a bordo de um navio inglês‖, que nos mostra que Clarice 

entrou na pré adolescência ainda em Recife  – cidade onde se situa o conto – fase em que 

começamos a entrar na puberdade.  

No conto, isso é perceptível em fragmentos como: ―olhando com admiração aquela rosa 

altaneira que nem mulher feita ainda não era‖. (LISPECTOR, 1998a, p. 60). Ela então 

metaforiza a rosa para se representar, ela que mulher feita ainda não era, mas estava perto; 

―com os dedos que ficavam como ensanguentados‖(LISPECTOR, 1998a, p. 62) e ―chupando 

o sangue dos dedos‖ (LISPECTOR, 1998a, p. 61), são estruturas parecidas que podem 

representar a chegada da puberdade, a chegada ou o prelúdio para a menarca. Não é preciso 

pontuar que os textos de Clarice são permeados por um teor erótico.  

De maneira geral, o conto é uma aventura entre duas meninas, cúmplices de uma 

mesma infração, em meio ao proibido, ao crime ainda inocente de uma vida infantil que logo 

irá se finalizar. Por isso, ―Cem anos de perdão‖ (1998) põe em foco a narrativa de duas 

meninas, se transformando em quase mulheres, saindo de sua infância lúdica para uma 

adolescência permeada pelo gozo no proibido e no profano.   

A IMITAÇÃO DA ROSA 

Em uma oposição, o conto ―A imitação da rosa‖ (1998b) é o mais longo desta pesquisa, 

razão pela qual terá um corpo de texto maior. E por uma questão de espaço, não 

exemplificam os fragmentos textuais completos designados aos aspectos: pré clímax, epifania 
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e pós clímax; apenas parte deles como fiz em ―A mensagem‖ (1998a), conto relativamente 

extenso. Esse conto é permeado por uma mulher, Laura, que estava no hospital em algum 

momento de sua vida, a estória nos conduz para uma possível loucura que ela poderia ter e 

por isso lá estava.  

Porém, já estava curada e em casa. No seu cotidiano, extremamente metódico, saiu pela 

manhã para fazer compras e voltou com rosas. No final da tarde, começa a pensar no que 

fazer para ocupar o seu tempo e sempre se manter cansada. Havia um jantar pela noite, com 

um casal de amigos, o marido iria chegar e ambos sairiam para a casa desses. Antes que o 

marido chegasse, ela gostaria de já estar pronta para então sair, quando é surpreendida pela 

beleza das rosas e um conflito interno que é desencadeado por essa pulcritude. 

Assim, o narrador que guia o conto, é o mesmo de ―A mensagem‖ (1998a), narrador 

onisciente neutro. Diferentemente do anterior – composto por dois personagens protagonistas 

– esse leva apenas Laura como ponto fixo da narrativa, porém temos personagens 

secundários – o marido e o casal de amigos – dos quais o narrador em terceira pessoa 

desenvolve sentimentos, pensamentos e, às vezes, até ações.  

 

O que não fizera nunca com que Carlota, já naquele tempo um pouco original, a 

admirasse. A reação das duas sempre fora diferente. Carlota ambiciosa e rindo com 

força: ela, Laura, um pouco lenta, e por assim dizer cuidando em se manter sempre 

lenta; Carlota não vendo perigo em nada. E ela cuidadosa. Quando lhe haviam dado 

para ler a "Imitação de Cristo", com um ardor de burra ela lera sem entender mas, 

que Deus a perdoasse, ela sentira que quem imitasse Cristo estaria perdido — 

perdido na luz, mas perigosamente perdido. Cristo era a pior tentação. E Carlota 

nem ao menos quisera ler, mentira para a freira dizendo que tinha lido. Pois é. Poria 

o vestido marrom com gola de renda verdadeira. (LISPECTOR, 1998b, p. 35). 

 

Nesse, o narrador coloca as diferenças entre Laura e sua amiga Carlota, oferecendo ao 

leitor ações e características de suas personalidades. O marido da amiga aparece apenas uma 

vez em toda a trama, por isso, pouco vale a pena ceder a ele um exemplo. Entretanto, 

Armando,  o esposo , do qual Laura tanto cita durante todo o conto, é uma peça importante. 

 

Mas, enquanto procurava não entender jamais, o rosto cada vez mais suspenso do 

homem já entendera, sem que um traço se tivesse alterado. Seu trabalho principal 

era ganhar tempo e se concentrar em reter a respiração. O que de repente já não era 

mais difícil. Pois inesperadamente ele percebia com horror que a sala e a mulher 

estavam calmas e sem pressa. Mais desconfiado ainda, como quem fosse terminar 

enfim por dar uma gargalhada ao constatar o absurdo, ele no entanto teimava em 

manter o rosto enviesado, de onde a olhava em guarda, quase seu inimigo. 

(LISPECTOR, 1998b, 52). 
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Esse fragmento refere-se ao Armando, suas emoções quando chega e vê a mulher 

sentada no sofá à sua espera, no escuro. O narrador expressa seu susto ao vê-la, assim como 

seu conflito em tentar perceber o que está acontecendo com a sua esposa. 

 

Não, não havia a menor dúvida: não tinha tempo de dormir. O que devia fazer, 

mexendo-se com familiaridade naquela íntima riqueza da rotina — e magoava-a 

que Carlota desprezasse seu gosto pela rotina — o que devia fazer era 1º) esperar 

que a empregada estivesse pronta; 2º) dar-lhe o dinheiro para ela já trazer a carne de 

manhã, chã-de-dentro; como explicar que a dificuldade de achar carne boa era até 

um assunto bom, mas se Carlota soubesse a desprezaria; 3º) começar 

minuciosamente a se lavar e a se vestir, entregando-se sem reserva ao prazer de 

fazer o tempo render. (LISPECTOR, 1998b, 40). 

 

A passagem exposta nesse, demonstra os sentimentos de Laura e também suas ações 

metodicamente pensadas. A narração não distancia o leitor da estória, sempre o mantém perto 

para que seja possível uma melhor apreensão dos sentimentos e conflitos expressos pela 

protagonista. A ambientação da narração se alterna, ora no hospital, ora na casa de Laura, 

depende de onde o personagem que está sobre a narração se ambienta.  

Passo para a epifania, assim como o primeiro conto, tipificarei essa como epifania-

visão. Dado isso, nos é apresentado pela narrativa que algo acontecerá ―Oh como era bom 

rever tudo arrumado e sem poeira, tudo limpo pelas suas próprias mãos destras, e tão 

silencioso, e com um jarro de flores, como uma sala de espera." (LISPECTOR, 1998b, p.42).  

É anunciado, então, que as flores desencadearão a ―tensão conflitiva‖ e no parágrafo 

seguinte temos o início do pré clímax. A primeira vez em que cito o descortínio silencioso, 

no tópico denominado Epifania, utilizo como exemplo uma parte deste conto, porém neste 

momento da pesquisa, colocarei outro exemplo – um parágrafo seguinte ao já citado – para 

que possa apresentar uma parte considerável do descortínio silencioso. 

 

Eram algumas rosas perfeitas, várias no mesmo talo. Em algum momento tinham 

trepado com ligeira avidez umas sobre as outras mas depois, o jogo feito, haviam se 

imobilizado tranqüilas. Eram algumas rosas perfeitas na sua miudez, não de todo 

desabrochadas, e o tom rosa era quase branco. Parecem até artificiais! disse em 

surpresa. Poderiam dar a impressão de brancas se estivessem totalmente abertas 

mas, com as pétalas centrais enrodilhadas em botão, a cor se concentrava e, como 

num lóbulo de orelha, sentia-se o rubor circular dentro delas. Como são lindas, 

pensou Laura surpreendida. Mas, sem saber por quê, estava um pouco constrangida, 

um pouco perturbada. Oh, nada demais, apenas acontecia que a beleza extrema 

incomodava. (LISPECTOR, 1998b, p.43). 

 

A personagem continua contemplando a rosa e sua beleza incômoda, quase não 

consegue se desvencilhar da imagem da rosa, sua atenção só muda quando escuta os sapatos 

da empregada, pronta para sair e começa a ―tensão conflitiva‖: ―Ouviu os passos da 
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empregada no ladrilho da cozinha e pelo som oco reconheceu que ela estava de salto alto; 

devia pois estar pronta para sair.‖ (LISPECTOR, 1998b, p.43).  

Nesse instante Laura começa a pensar se deveria ou não se desfazer das rosas tão 

lindas, para voltar a ter uma paz, um cansaço. Após tanto indagar vem o momento epifânico. 

 

olhou-as à distância, entortando a cabeça e entrei fechando os olhos para um 

julgamento imparcial e severo. E quando olhou-as, viu as rosas. E então, 

incoercível, suave, ela insinuou em si mesma: não dê as rosas, elas são lindas. Um 

segundo depois, muito suave ainda, o pensamento ficou levemente mais intenso, 

quase tentador: não dê, elas são suas. Laura espantou-se um pouco: porque as coisas 

nunca eram dela. Mas estas rosas eram. Rosadas, pequenas, perfeitas: eram. Olhou-

as com incredulidade: eram lindas e eram suas. Se conseguisse pensar mais adiante, 

pensaria: suas como nada até agora tinha sido. E mesmo podia ficar com elas pois já 

passara aquele primeiro desconforto que fizera com que vagamente ela tivesse 

evitado olhar demais as rosas. Por que dá-las, então? lindas e dá-las? Pois quando 

você descobre uma coisa boa, então você vai e dá? Pois se eram suas, insinuava-se 

ela persuasiva sem encontrar outro argumento além do mesmo que, repetido, lhe 

parecia cada vez mais convincente e simples. Não iam durar muito — por que então 

dá-las enquanto estavam vivas? O prazer de tê-las não significava grande risco — 

enganou-se ela — pois, quisesse ou não quisesse, em breve seria forçada a se privar 

delas, e nunca mais então pensaria nelas pois elas teriam morrido — elas não iam 

durar muito, por que então dá-las?[...].(LISPECTOR, 1998b, p.46). 

 

A epifania-visão intensifica o pensamento, leva a mulher a pensar cada vez mais sobre 

sua realidade, isso apenas por olhar para a beleza do Outro, a rosa, a ruptura acontece e ela 

questiona o Mundo – a sociedade que indaga sua lucidez – à sua volta: ―porque as coisas 

nunca eram dela.‖; ―suas como nada até agora tinha sido‖; ―O prazer de tê-las não significava 

grande risco – enganou-se ela‖. O risco era por se ver cara a cara com a Natureza, como a 

pequena Clarice toca na rosa em Cem ano de Perdão (1998a), a cisão acontece é um prazer 

enorme por aquele momento transforma a personagem. Laura volta ao que o texto nos indica 

como ―super- humana‖, "independente", ―iluminada‖, ―serena‖ e ―perfeita‖. O pós evento é 

iniciado depois da narrativa nos dar a emoção sentida por ela: ―Você pode recuperar tudo, 

insistia com cólera. E então a porta da rua bateu‖. (LISPECTOR, 1998b, p.49). Ela sente um 

momento de raiva, cólera, depois que percebe que perdeu as rosas e o pós clímax inicia: 

―Então devagar ela se sentou calma no sofá. Sem apoiar as costas. Só para descansar. Não, 

não estava zangada, oh nem um pouco. Mas o ponto ofendido no fundo dos olhos estava 

maior e pensativo. Olhou o jarro. ‗Cadê minhas rosas‘, disse então muito sossegada‖. 

(LISPECTOR, 1998b, p.49). Aqui, a mulher caminha para o que foi um dia, vai se 

acalmando, perdendo a submissão doméstica e deixando de lado o cansaço humano. 

Portanto, o feminino é altamente característico do já apresentado, está dentro da 

coletânea Laços de família (1998b). Sendo assim, o conto nos apresenta uma mulher 
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submissa ao marido, ao lar e à vida doméstica. ―Enquanto isso ela falaria com Carlota sobre 

coisas de mulheres, submissa‖(LISPECTOR, 1998b, p.34); ―Seu rosto tinha uma graça 

doméstica‖ (LISPECTOR, 1998b, p.35). Laura faz longas listas de afazeres domésticos, o 

que fica implícito que seria para se cansar, para não pensar demais, evitar que a doença volte 

e ela acabe novamente ―super-humana‖. ―Segurando o copo quase vazio, fechou os olhos 

com um suspiro de cansaço bom. Passara a ferro as camisa de Armando, fizera listas 

metódicas para o dia seguinte‖(LISPECTOR, 1998b, p. 37).  

O cansaço aqui era bom, ela vivia lutando com algo dentro de si, para  não pensar e não 

se rebelar contra a vida social que tinha. Já o marido, Armado, gostava de não lembrar da 

esposa e muito menos dos afazeres  dela, queria uma tranquilidade só dele e só para ele: ―e 

vendo enfim Armando esquecido da própria mulher. E ela mesma, enfim, voltando à 

insignificância com reconhecimento‖. (LISPECTOR, 1998b, p.34). ―Há quanto tempo não 

via a Armando enfim se recostar com abandono, esquecido dela?‖(LISPECTOR, 1998b, 

p.35); ―infantil vitória de ter chegado a tem-po de encontrá-la chatinha, boa e diligente, e 

mulher sua.‖(LISPECTOR, 1998b, p.51). Nesses fragmentos vemos a negligência que o 

esposo trata Laura, como se ela fosse um estorvo, um problema, chata, deseja esquecê-la. Em 

contrapartida a mulher tenta ser diligente para o agrado de todos, tenta com todas as forças se 

manter aceitável. E a narrativa nos dá uma oposição à mulher submissa da qual Laura 

representa o papel; Carlota, sua amiga é diferente, diz o que quer e trata o marido de igual 

para igual.  

[...]Laura — que se tivesse oportunidade a defenderia ardentemente, mas nunca 

tivera a oportunidade — ela, Laura, era obrigada a contragosto a concordar que a 

amiga tinha um modo esquisito e engraçado de tratar o marido, oh não por ser "de 

igual para igual", pois isso agora se usava, mas você sabe o que quero dizer. 

(LISPECTOR, 1998b, p.49). 

 

 Nessa ação de apoio a amiga, podemos concluir que a protagonista deste conto não é 

de toda passiva, mas sim, empenha-se de modo obsessivo em se encaixar nos padrões 

impostos pela sociedade machista em que ela vive. Nessa trama, o jogo de poder é gerado 

pela própria Laura, desejando estar nessa posição de submissão por achar correto. De maneira 

geral,  as imagens de luz, do hospital, representam uma atração pela loucura, nela existe uma 

lucidez fortíssima. O seu estado "saudável", dócil e doméstico é para contrapor a 

luminosidade vívida do seu ―eu‖ louco. E assim, ela só consegue se satisfazer e a sociedade 

na qual vive quando está ―bem‖, pelo seu papel de dona de casa generosa e submissa.  
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Quando surgem as rosas, com sua pulcritude, representando uma autossuficiência da 

qual Laura nega a si mesma, a transformação acontece e ela volta à loucura, indaga Peixoto 

(2004). ―[...]uma coisa bonita era para se dar ou para se receber, não apenas para se ter. E, 

sobretudo, nunca para se ‗ser‘. Sobretudo nunca se deveria ser a coisa bonita..‖(LISPECTOR, 

1998b, p.47).  

Assim, quando o marido chega em casa ela mesma o revela que a loucura retornou: ―– 

Voltou Armando. Voltou.‖ (LISPECTOR, 1998b, p.52). O marido mesmo reconheceu que 

ela lutara contra, mas havia voltado. Desse modo, a loucura ganha valor positivo, significa a 

volta da independência dela, de sua autoestima, diz Peixoto (2004). No fim do conto a 

narração nos prova isso: ―sua mulher que, desabrochada e serena, ali estava.‖ (LISPECTOR, 

1998b, p. 83).  

PRECIOSIDADE 

O conto ―Preciosidade‖ (1998b) é o mais violento dos apresentados por esta pesquisa. 

Dito isso, ele se dá na rotina de uma menina de quase dezesseis anos de idade que sai sozinha 

todos os dias para a escola. Nesse caminho, ela nos relata os medos e perigos de uma garota 

da qual tem por necessidade viver e andar no mundo machista da sua época. Ela pega um 

ônibus diariamente com operários e empregadas. Em uma dessas manhãs, a personagem 

acorda mais cedo e é surpreendida por dois homens em uma das ruas a caminho da escola e 

sofre um abuso. 

Portanto, o narrador presente é o onisciente neutro. Há apenas uma protagonista e é dela 

que conhecemos todos os sentimentos, pensamentos e ações, sendo assim o ponto central da 

narrativa. Nos outros contos que empregavam esse tipo de narrador havia personagens 

secundários, porém os que existem neste são pouquíssimo e quase não se desenvolve de fato 

pensamentos ou ações, somente sentimentos corriqueiros. O ambiente deste está sempre em 

deslocamento, no ônibus, em casa, na escola e na rua. ―No ônibus, os operários eram 

silenciosos com a marmita na mão, o sono ainda no rosto. Ela sentia vergonha de não confiar 

neles, que estavam cansados. Mas até que os esquecesse, o desconforto. É que eles "sabiam". 

E como tam-bém ela sabia, então o desconforto.‖ (LISPECTOR, 1998b, p. 84).  

No texto, percebemos a desconfiança da menina em relação aos operários que se 

transportavam na condução com ela, um sentimento narrado na terceira pessoa, assim como o 

cansaço dos operários, um dos personagens secundários presentes. Em outro fragmento 

podemos saber um pouco dos pensamentos da menina sobre a empregada da casa vizinha: 
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―‗Ela imagina que na minha idade devo saber mais do que sei e é capaz de me ensinar alguma 

coisa‘‖(LISPECTOR, 1998b, p. 86).  

Com esse pensamento podemos presumir uma certa ingenuidade da menina que será 

importante para a análise do conto. E a onisciência desse é difícil de provar, por haver um 

ponto fixo centrado na garota, quase um narrador protagonista; se não fosse a terceira pessoa 

que permanece em toda a trama. A narrativa se preserva sempre perto do leitor. 

Concluído o narrador, passo para a tipificação do "momento privilegiado", onde se  

destaca neste como epifania-tátil. Porém, delimito primeiro o descortínio silencioso, posto 

antes da ―tensão conflitiva‖.  

 

Era uma manhã ainda mais fria e escura que as outras, ela estremeceu no suéter. A 

branca nebulosidade deixava o fim da rua invisível. Tudo estava algodoado, não se 

ouviu sequer o ruído de algum ônibus que passasse pela avenida. Foi andando para o 

imprevisível da rua. As casas dormiam nas portas fechadas. Os jardins endurecidos 

de frio. No ar escuro, mais que no céu, no meio da rua uma estrela. Uma grande 

estrela de gelo que não voltara ainda, incerta no ar, úmida, informe. Surpreendida no 

seu atraso, arredondava-se na hesitação. Ela olhou a estrela próxima. Caminhava 

sozinha na cidade bombardeada.(LISPECTOR, 1998b, p. 87). 

 

 

A menina contempla a manhã fria no seu momento de ―devaneio‖, olha cada detalhe 

expresso pela Natureza até que a narrativa nos indica o evento, se instaura a tensão e o pré 

clímax. ―Não, ela não estava sozinha. Com os olhos franzi-dos pela incredulidade no fim 

longínquo de sua rua, de dentro do vapor, viu dois homens‖. (LISPECTOR, 1998b, p. 87).  

Depois desse trecho, o conflito consiste no que a menina fará antes que os dois homens 

cheguem até ela e na sequência acontece a epifania, com fortes confrontos entre os três 

personagens efetuados pelo olhar. É importante pontuar que esse conto se apresenta pelas 

sensações corpóreas, mais especificamente por sensações térmicas como o calor e o frio, nos 

conta Pires (2018). A passagem de idade é feita pelo calor :―à medida que dezesseis anos se 

aproximava em fumaça e calor‖ (LISPECTOR, 1998b, p. 83).  

Durante a tarde a moça poderia viver sua liberdade, vivenciando o que lhe desejasse, 

representado pelo calor: ―era o calor, o livro aberto e depois fechado, uma intuição, o calor‖ 

(LISPECTOR, 1998b, p. 86) e em uma contraposição temos ―a manhã fria‖ descrita no trecho 

acima, com ―jardins endurecidos de frio‖ e ―estrela de gelo‖, indicando uma transformação da 

qual acontecerá em seguida: a epifania-tátil que é composta pelo seguinte parágrafo. 

 

O que se seguiu foram quatro mãos difíceis, foram quatro mãos que não sabiam o 

que queriam, quatro mãos erradas de quem não tinha a vocação, quatro mãos que a 

tocaram tão inesperadamente que ela fez a coisa mais certa que poderia ter feito no 

mundo dos movimentos: ficou paralisada. Eles, cujo papel predeterminado era 
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apenas o de passar junto do escuro de seu medo, e então o primeiro dos sete 

mistérios cairia; eles que representariam apenas o horizonte de um só passo 

aproximado, eles não compreenderam a função que tinham e, com a individualidade 

dos que têm medo, haviam atacado. Foi menos de uma fração de segundo na rua 

tranqüila. Numa fração de segundo a tocaram como se a eles coubessem todos os 

sete mistérios. Que ela conservou todos, e mais larva se tornou, e mais sete anos de 

atraso. (LISPECTOR, 1998b, p. 90). 

 

 

O momento epifânico nesse fragmento textual é negativo, um o ato profano do abuso 

sofrido pela menina, composto por ―quatro mãos difíceis‖ e ao mesmo tempo ―que não sabia o 

que queriam‖. Não existe glória nenhuma nesse instante, mas há uma transformação depois do 

ato profano. O pós evento é o que Olga de Sá (1979) chama de anti epifania: uma passagem 

da qual a personagem se sente humilhada, magoada, vazia e ela não se reconhece mais. ―Mas 

pela pressa com que a magoaram[...]A calçada era oca ou os sapatos eram ocos ou ela própria 

era oca. No oco dos sapatos deles ouvia atenta o medo dos dois‖. (LISPECTOR, 1998b, p. 

90), o ―oco‖ do qual ela sentia era o vazio em si mesma, a perda do seu bem precioso e já não 

se reconhece mais: ―[...] viu a letra redonda e graúda que até esta manhã fora 

sua‖(LISPECTOR, 1998b, p. 91). E para firmar a transformação da menina que antes era 

inocente e agora sente a necessidade de sapatos novos, sapatos de mulher. Além disso, 

necessito pontuar que o Outro neste se dá pelas mãos dos rapazes, que causa nela a ruptura e a 

transformação. E o Mundo é o sexo oposto que ela tanto tinha medo.  

Por último, este conto é composto por inúmeros detalhes que devem ser pontuados, em 

primeiro lugar o significado de ―preciosidade‖ dado por (PIRES, 2018 apud ANJOS, M. dos. 

(Org.) et al, 1999, p. 70):  

 

Preciosa: [F.subst. de precioso]. S.f. Bras. BA Pop. A vulva.  

Preciosidade: [Do lat. Pretiositate] S.f. 1. Qualidade de precioso. 2. Aquilo que é 

precioso: ―– Oh!... Deixa disso! Reclamava Pombinha, estorcendo-se em cócegas, 

e deixando ver preciosidades da nudez fresca e virginal.‖ (Aluízio Azevedo, O 

cortiço, p. 165).  

Precioso: [Do lat. Pretiosu]. Adj. 1. De grande preço: jóia preciosa. 2. Magnífico, 

suntuoso, rico, finíssimo: Tinha o palácio preciosas alfaias. 3. A que se dá vivo 

apreço: amizade preciosa. 4. De grande importância, valiosíssimo: colaboração 

preciosa. 5. Presumido, afetado, amaneirado: estilo precioso. (PIRES, 2018 apud 

ANJOS, M. dos. (Org.) ent al, 1999, p. 70). 

 

Nesse é possível notar a relação da palavra atrelada ao órgão genital feminino. Logo na 

sequência, o termo é designado a uma personagem do livro de Aluísio de Azevedo, O cortiço, 

a personagem Pombinha é conhecida no livro por sua virgindade e no conceito do dicionário é 

relacionado às "preciosidades da nudez‖, ou seja, órgãos íntimos. 
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Ademais, o último significado dado é o de ―precioso‖, bens preciosos. Todos os 

significados podem ser muito bem relacionados com a trama apresentada, pois a personagem 

presente neste é possuidora de algum poder, ao passo que os demais deveriam venerá-la: 

―obedecendo à arrogância de seu corpo, representante de um poder supremo‖. (LISPECTOR, 

1998b, p. 83).  

Desse modo, a personagem teria algo precioso guardado, do qual nos leva a pensar que 

pode ser sua inocência – trecho dos pensamentos da personagem descrito acima. Em outras 

partes do texto é possível provar essa preciosidade da qual a personagem possui. 

 

Tinha quinze anos e não era bonita. Mas por dentro da magreza, a vastidão quase 

majestosa em que se movia como dentro de uma meditação. E dentro da 

nebulosidade algo precioso. Que não se espreguiçava, não se comprometia, não se 

contaminava. Que era intenso como uma joia. Ela. (LISPECTOR, 1998b, p. 82). 

 

 

A percepção de ser a guardadora de algo precioso é intensificado nas frases: ―intenso 

como uma joia‖, ―vastidão quase majestosa‖ e ―algo precioso‖. Atrelado ao universo de 

extremo machismo, podemos sim ligar o significado do dicionário às passagens e chegar ao 

produto de que a preciosidade que ela guarda seria sua virgindade, sua ingenuidade. Por isso, 

o texto guarda um raciocínio machista que é passado com perfeição por Clarice.  

Diferentemente das nossas outras protagonistas, essa não leva o teor passivo, ela é uma 

"heroína", quando sai de casa, vai para rua como um soldado se preparando para batalha: 

―Depois, com andar de soldado, atravessava — incólume — o Largo da Lapa, onde era dia.  

A essa altura a batalha estava quase ganha‖. (LISPECTOR, 1998b, p. 84). Todavia, há o 

receio do sexo masculino,  pois, como diria Peixoto (2004, p. 184), ―é preciosa ou interessante 

para os homens como um objeto sexual novo em folham intocada e tocável‖. A moça sentia 

que era tratada como objeto sexual pelos homens, por ser nova, por ainda ser detentora da 

virgindade e por isso o medo. Essa ciência é transposta no texto pelos olhares: ―Mas também 

de rapazes tinha medo, medo também de meninos. Medo de que lhe ‗dissessem alguma coisa‘, 

que a olhassem muito‖. (LISPECTOR, 1998b, p. 83). É perceptível o medo e o desconforto da 

garota em ser tratada como objeto sexual pelos olhos dos homens: ―Se a olhavam, ficava 

rígida e dolorosa.‖(LISPECTOR, 1998b, p. 83). 

Quando enfim a transformação acontece depois que ela é violentada, se desconfigura, 

perde de si mesma, é forçada a crescer e se tornar mulher. Existem indícios de um 

crescimento, uma preocupação com a aparência: ―Quando foi molhar os cabelos diante do 



271 
 

espelho, ela era tão feia.‖; ―As mãos, umedecendo os cabelos, sujas de tinta ainda do dia 

anterior. ‗Preciso cuidar mais de mim‘‖. (LISPECTOR, 1998b, p. 92).  

Como última análise: os sapatos. Que além de serem sapatos de mulher, tinham que ser 

silencioso. ―Preciso de sapatos novos! os meus fazem muito barulho, uma mulher não pode 

andar com salto de madeira, chama muita atenção!‖(LISPECTOR, 1998b, p. 93). Nas 

palavras de Peixoto (2004, p.186), ―Esse pedido a reconecta obliquamente ao ataque. Quando 

os homens se aproximavam, ela centrara seu medo no som dos passos deles e dos seus 

próprios.‖. O desejo de ser uma mulher silenciosa que não pode chamar atenção, atrelado ao 

ataque, está enraizado dentro da sociedade patriarcal vigente. Como acrescenta: ―Ao insistir 

no silêncio como próprio para a mulher, ela internaliza uma característica tradicional da 

feminidade‖ (PEIXOTO, 2004, p. 186.). 

CONCLUSÃO                                                                                                                                                                                                                                                     

Em suma, o universo de Clarice Lispector é composto por uma vasta gama de aspectos, 

nele vemos uma certa recorrência da epifania, do silêncio da palavra, dos modos de narrar 

presentes e dos elementos compostos pelo feminino. E como o todo dito se relaciona nos 

contos dessa autora tão aclamada no território nacional. 

Inicialmente, percebi o conto epifânico como uma técnica estrutural empregada por 

Clarice para compor seus contos, sendo ele um momento, instante de crise do personagem que 

é sentida apenas pelo leitor. Ou a possibilidade do oposto, uma inércia, uma constante 

monotonia no relato cotidiano da vida do personagem, o silêncio da palavra. Essa estrutura 

seria parte do conto moderno, utilizado por aqueles que colocam em seus contos a epifania. A 

estrutura condiz com as de Lispector, porém, assim como não se pode provar que a ficcionista 

fez da epifania uma técnica em seus escritos, não é possível afirmar que essa estrutura foi 

conscientemente imposta pela autora. 

Portanto, os contos são por uma certa predominância narrados pelo onisciente neutro, do 

qual pouco se intromete na estória, passando pelas protagonistas mulheres e seus personagens 

bem secundários, podendo ser eles animais, homens ou maridos, nos revelando seus 

sentimentos mais íntimos, pensamentos e ações. Nessas narrativas, a epifania é o ponto central 

da trama, o clímax narrativo, que dá às nossas protagonistas um rompimento e transformação 

em suas personalidades, seja pelo crescimento forçado, pela loucura, ou por uma mudança 

natural de seus corpos. A epifania pode ou não ser composta por um pré-evento ou pós-
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evento; claramente existem contos que não seguem essa estrutura, em geral, esses aspectos 

são banhados por um silêncio ou uma contemplação máxima da natureza  

Ademais, pode-se ver neste que Clarice vai além do seu rótulo de escrita introspectiva e 

desempenha um papel importantíssimo dentro do social, contribuindo com temáticas 

feministas, mesmo que – igualmente com a epifania – não tivesse a intenção de levantar uma 

bandeira em seus escritos. Ela tem consciência das discrepâncias vividas pelas mulheres no 

mundo, até a atualidade extremamente machista e o critica. Por mais que para serem postos 

em prova, alguns desses aspectos tenham que passar por uma leitura mais profunda, estão ali 

descritos e não apenas em um dos seus textos, mas em vários. E isso faz parte de sua marca de 

escrita feminina. 

  O conto ―Preciosidade‖ apresenta uma temática em que uma garota é vista todo o 

tempo como objeto sexual pelos homens, rapazes e meninos que a rodeiam e apesar do seu 

caráter heróico tem sua ingenuidade violada, fazendo-a crescer forçadamente. Em 

contrapartida temos em ―A imitação da rosa‖ duas personagens com um teor mais passivo.  

Uma delas aceita ser a dona de casa dócil para estar de acordo com a vida social em que 

vive, em um lado positivo da loucura encontra sua independência. O conto ―Cem anos de 

perdão‖ é o mais tênue de todos em termos de escrita. Uma garota que vê em um crime a 

glória: rouba rosas que representam o desejo pelo proibido, o fim da inocência.  

E por último ―A mensagem‖, o mais filosófico de todos, demonstra dois adolescentes 

angustiados que não conseguem conviver com suas diferenças de gênero, talvez um ótimo 

retrato do social, e depois de um grande momento se rompem, crescem e amadurecem. 
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A CONSTITUIÇÃO LINGUÍSTICO-DISCURSIVA DE VEÍCULOS PUBLICITÁRIOS  DA 

NESTON AO LONGO DE 60 ANOS  

 

Igor Stival Bandeira 

Leosmar Aparecido da Silva (Orientador) 

 

RESUMO 

Este artigo tem como objetivo analisar as manifestações linguísticas-discursivas de veículos  

publicitários da Neston ao longo de 60 anos. A pesquisa é categorizada como dedutiva, 

descritiva,  exploratória e sua abordagem é qualitativa. Assim, a pesquisa se fundamenta na 

hipótese de que, ao  longo de sessenta anos, os recursos linguísticos-discursivos verbais e 

não verbais, que objetivam  influenciar o público da Neston, foram se modificando tanto 

linguística quanto discursivamente, a fim  de se readaptarem às novas tendências sócio-

históricas das relações comerciais e sociais. Quatro propagandas foram escolhidas para 

serem analisadas no que diz respeito à sua funcionalidade e aos  efeitos de sentido motivados 

discursivamente. Como resultado, constatou-se que elas possuem os  elementos persuasivos 

abordados neste artigo e que, com o passar dos anos, foram se modificando. Eles  se 

apresentam das mais variadas formas, que são possíveis de serem identificadas pela maneira 

como é  estruturado o discurso. Ao mesmo tempo, concluiu-se que há um discurso que 

permanece inalterado, que pretende criar um padrão de criança saudável e ativa para que, 

assim, seja bem aceita pela sociedade  e consiga se integrar a essa com mais facilidade.  

Palavras-chave: Propaganda. Neston. Linguística. Manipulação. 

Ideologia.  

 

 ABSTRACT 

This article aims to analyze the linguistic-discursive manifestations of Neston advertising vehicles 
over  60 years. The research is categorized as deductive, descriptive, exploratory and its approach is  
qualitative. Thus, the research is based on the hypothesis that, over the course of sixty years, verbal 
and  non-verbal linguistic-discursive resources, which aim to influence Neston's public, have been 
modified  both linguistically and discursively, in order to adapt to the new socio-historical trends in 
commercial  and social relations. Four advertisements were chosen to be analyzed with regard to 
their functionality  and discursively motivated sense effects. As a result, it was found that they have 
the persuasive elements  addressed in this article and that, over the years, have changed. They present 
themselves in the most  varied ways, which are possible to be identified by the way the speech is 
structured. At the same time,  it was concluded that there is a discourse that remains unchanged, 
which aims to create a healthy and  active child pattern so that, thus, it will be well accepted by 
society and be able to integrate with it more  easily.  

Key words: Advertising. Neston. Language. Manipulation. Ideology.  
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INTRODUÇÃO 

 

A propaganda desempenha papel de comunicação e publicidade com objetivo de  

alcançar determinado público. Sandmann (1999) afirma que a linguagem da propaganda  

enfrenta o maior dos desafios: prender a atenção do destinatário. Sendo assim, é possível 

supor  que são usados diversos elementos e recursos linguísticos, a fim de garantir persuasão 

na  linguagem publicitária. Ou seja, a linguagem persuasiva é fundamental nesse tipo de  

comunicação e, para que ela aconteça, é necessário o uso de recursos linguístico-discursivos  

adequados e eficazes.  

Gonçalves (2006) afirma que a propaganda foi modificada ao longo do tempo, 

passando  de uma simples descrição de produtos e da utilização de uma linguagem inocente 

para uma  comunicação de caráter mais persuasivo, com o uso de recursos linguísticos mais 

elaborados e  da semiótica.   

A semiótica peirceana, voltada justamente aos estudos das linguagens e dos processos  

de significação, exerceu bastante influência sobre a linguagem da propaganda, uma vez que  

enfatiza a significação de um signo como um objeto em nossa mente, ou seja, eles são  

elaborados prévia e intencionalmente para atingirem de uma forma específica um 

determinado  público alvo, bem como transferindo a comunicação cultural para os bens 

anunciados nas  publicidades. Em geral, se observa que a marca se vale das referências do 

cotidiano para  alcançar um determinado público.  

No que concerne ao público infantil, a utilização da propaganda como forma de  

persuasão é algo cotidianamente utilizado. Aproveita-se da inocência e do fato de que os  

mecanismos cognitivos da criança ainda estão em desenvolvimento. Assim, tanto a 

linguagem  verbal como a linguagem não verbal também contribuem para a persuasão do 

público alvo em  questão. Nesse sentido, é extremamente necessário o estudo destes 

elementos presentes nas tais  publicidades.  

Tendo isso em vista, este artigo tem o objetivo de analisar a construção do discurso 

presente em propagandas da Neston, direcionadas direta ou indiretamente para crianças, ao  

longo de sessenta anos como forma de perceber semelhanças e diferenças na constituição  

linguística e discursiva do texto verbal e nuances de significado do texto não verbal. 

Observam-se aspectos importantes em quatro propagandas da Neston que já estavam em 

circulação e que fazem uso da imagem da criança.  

Na seção a seguir, tratarei de desenvolver algumas considerações teóricas e farei a  

revisão de literatura sobre o tema abordado por este artigo. Em seguida, falarei da 
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metodologia  utilizada no artigo, onde informarei o passo a passo de como o estudo foi 

desenvolvido. Logo  após, apresento a análise das propagandas selecionadas, a fim de 

confirmar ou refutar a hipótese inicial da pesquisa. Nessa análise, são mostrados os recursos 

mais utilizados como mecanismo  de persuasão nas quatro propagandas da empresa Neston.  

CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS 

 

A propaganda é reconhecida como uma das principais formas de marketing da 

sociedade  atual, já que o discurso publicitário visa o consumo de produtos devido à 

ideologia capitalista.  Dessa forma, a publicidade, desde seu surgimento, utiliza de diversas 

estratégias linguísticas  

Para prender a atenção do enunciatário, ou seja, como afirma Sandmann (1999), a linguagem  

da propaganda pode não seguir uma norma padrão, já que utiliza de todos os recursos  

expressivos possíveis para atingir seu objetivo.  

De acordo com Fiorin (1998), o enunciador objetiva influenciar o mundo ou, sendo 

mais  objetivo, uma ação do enunciatário, determinando o ato deste sobre algum assunto 

específico,  mudando o seu comportamento ou opinião. Porém, como dito anteriormente, a 

ideologia vivida  atualmente é a de uma sociedade capitalista, que tem como objetivo a 

venda de produtos em  larga escala. Assim, essa questão interfere diretamente nas 

publicidades em circulação. Além  disso, Sandmann (1999) considera a propaganda um 

reflexo e expressão da ideologia  dominante.  

O objetivo de uma propaganda é retórico, ou seja, persuadir o interlocutor para 

comprar  determinado recurso. A Retórica, como se sabe, é a arte de persuadir e argumentar 

(ABREU,  2001). Para efetivar essa persuasão, usa de recursos linguísticos (verbo no 

imperativo,  ambiguidades, jogos de palavras, frases de efeito, tratamento da imagem para 

ficar sedutora  etc.). Nesse contexto, é possível perceber que ela está sempre presente nas 

discussões da  maioria dos autores, porém, não apenas como forma de persuadir, mas 

também, segundo  Reboul (1998), como forma de articulação dos argumentos e do estilo. 

Assim, ela se torna muito  importante nas propagandas, auxiliando-as em seu objetivo 

principal.  

Diante das informações apresentadas e devido ao enfoque em analisar as propagandas  

feitas para crianças no decorrer de sessenta anos é que se faz necessária a pesquisa realizada. 

Existem estudos que envolvem publicidade infantil, linguagem e ética. Em sequência  

cronológica, o primeiro deles é o de trabalho de Adriana Tulio Baggio (2002), intitulado A  
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lexemização do discurso publicitário, no qual a autora teve como objetivo analisar o texto  

publicitário, através do estudo da linguística e da semiótica. Com a análise de duas 

publicidades,  sendo uma delas da Neston, ela chegou a resultados que diziam que um dos 

incentivadores que  mais agem para que o consumidor seja alcançado é a escolha que a 

empresa faz de lexemas. Segundo Braggio (2002, p. 22), quando uma propaganda escolhe 

um termo no lugar de outro  (sabores irresistíveis, por exemplo), “o enunciador do discurso 

publicitário tem por objetivo  tornar a linguagem mais atraente para que, por consequência, 

tenha um poder maior de  persuasão e manipulação”.  

Há também o artigo Eatertainment: a divertida publicidade que alimenta o público  

infantil, de Daniel Galindo e Pablo José Assolini (2008), que retrata a questão do consumo 

de  alimentos a partir do marketing experimental com o objetivo de resgatar as mudanças que  

contribuíram para a configuração do comportamento da sociedade contemporânea,  

principalmente no que se refere à inserção da criança na cultura do consumo. Chegaram a  

conclusões que dizem sobre o aumento de obesos no mundo e o grande vilão que contribui 

para  isso é a publicidade, que influencia crianças, seus principais alvos.  

Magalhães (2008), em seu artigo Publicidade televisiva e obesidade infantil, discorre  

sobre as publicidades alimentícias vinculadas ao público infantil e o aumento da taxa de  

crianças obesas. Seu trabalho teve como objetivo principal contribuir para colocar maior 

ênfase  no desenvolvimento das práticas educativas de mediação e eventuais alterações nos 

estilos de  vida atuais. Os resultados mostraram que a televisão tem grande influência nas 

exigências  infantis sobre as escolhas de comida, no entanto, as escolhas dos pais também 

podem ser  condicionadas pelos spots
2
que oferecem rapidez, divertimento e agrado para as 

suas crianças.   

Um livro escrito por Campos-Toscano (2009) trata de realizar uma reflexão sobre os  

discursos em diferentes mídias através da análise de propagandas da Coca-Cola. Além das  

demais contribuições, também entende-se que este livro pode contribuir com uma 

perspectiva  de análise dos discursos constituídos por recursos verbo-áudio-visuais. A 

conclusão foi a de  que a empresa acompanhou todo esse trajeto da linguagem midiática e 

que, no decorrer do  tempo, desde sua fundação até os dias atuais, novas formas de 

percepção foram instauradas, o  que modificou tanto os gêneros quanto os discursos da 

Coca-Cola.  

Ribeiro (2010), em seu artigo Ética e Publicidade Infantil, discorre sobre a ética e a  

violência utilizada nas propagandas televisivas para a disseminação do produto oferecido, 

que  tem como principal objetivo propor uma discussão a respeito da ética em campanhas  

publicitárias infantis. A partir disso, a autora encontrou resultados que dizem que o público  



278 
 

infantil tem sido exposto a uma falta de ética nas campanhas publicitárias infantis e que estas  

estão contribuindo negativamente para a formação do seu caráter e da sua personalidade, 

além  de gerar hábitos pouco saudáveis para os futuros cidadãos.  

Alves (2011) também realiza estudo sobre como a propaganda televisiva afeta as  

crianças, em seu comportamento e desejo de consumo. Seu principal objetivo foi analisar a  

influência da publicidade televisiva na atitude e no comportamento das crianças enquanto  

consumidoras. Concluiu-se que a influência da publicidade televisiva não é suficiente para a  

socialização do consumidor infantil e que existem outros fatores sociais e ambientais que  

interferem na aprendizagem e no comportamento da criança enquanto consumidora.  

Santos (2011) produziu um artigo intitulado A linguagem retórica da propaganda: 

uma  análise comparativa. Seu objetivo era aprofundar o estudo das relações que podem ser 

feitas entre a linguagem da propaganda e o sistema retórico desenvolvido por Aristóteles, 

bem como  uma abordagem sobre a maneira como a propaganda se utiliza dos argumentos e 

do estilo para  alcançar a persuasão. Concluiu que, tanto no estilo quanto na argumentação, o 

uso da retórica  é uma estratégia discursiva frequentemente utilizada e que pela essência de 

um texto persuasivo,  a retórica é muito mais utilizada do que os próprios produtores 

imaginam.  

Feitas as considerações teóricas e a breve revisão de literatura, trata-se, a seguir, dos  

procedimentos metodológicos da pesquisa.  

METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa é classificada como dedutiva, porque parte de uma hipótese para a  

checagem de dados; exploratória, porque visa explorar detalhes da constituição de uma  

propaganda para melhor entendê-la; descritiva, porque descreve mecanismos linguísticos e  

discursivos das propagandas. A abordagem é qualitativa. Ela se fundamenta na hipótese de 

que,  ao longo de sessenta anos, os recursos linguísticos-discursivos verbais e não verbais, 

que  objetivam influenciar o público da Neston, foram se modificando tanto linguística 

quanto  discursivamente, a fim de se readaptarem às novas tendências sócio-históricas das 

relações comerciais. Dessa maneira, espera-se chegar a resultados que comprovem ou não 

essa hipótese,  valendo-se de métodos e análises com tal capacidade.  

A partir disso, primeiramente foi realizada uma consulta em sites associados à  

publicidade e propaganda (com destaque nos sites www.nestle.com.br e  

www.propagandasdegibi.wordpress.com), acerca de anúncios da Neston com o objetivo de  
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persuadir o público em geral e, em alguns casos, mais especificamente o público infantil.   

Em seguida, quatro propagandas da Neston foram escolhidas a partir do critério de  

avaliação de seus aspectos linguísticos, haja vista que elas foram, em suas devidas épocas, as  

mais divulgadas, além de que tinham como principal objetivo atingir certo público de 

maneira  bastante visível. Logo após essa escolha, teorias e autores ligados à linguística 

foram estudados,  a fim de fundamentar a análise das propagandas em questão. Então, 

surgiram bases teóricas  pertinentes para o desenvolvimento da pesquisa, como por exemplo, 

a abordagem da retórica  por Antônio José Sandmann, que se tornou pesquisador 

fundamental na averiguação dos  anúncios pesquisados.  

O próximo passo foi analisar as propagandas: começando pela análise dos elementos  

verbais (semântica, sintaxe, morfologia) e finalizando pela exploração dos aspectos não 

verbais  (imagens selecionadas para compor o texto não verbal, cores, formas, estereótipos 

imagéticos  etc). 

Esse recorte metodológico foi escolhido por ser considerado válido, já que a pesquisa  

se caracteriza por definir uma hipótese e realizar uma análise de dados que a confirme ou 

não,  ou seja, as pesquisas bibliográficas juntamente com a comparação de teorias que se 

relacionam  ao assunto serão base para uma conclusão de análise consistente.  

 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Uma consulta em sites de propaganda e no próprio site da Nestlé nos permitiu 

selecionar  quatro propagandas da Neston direcionadas para o público infantil. Passamos, a 

seguir, a  analisar os recursos linguísticos e discursivos utilizados por esses veículos 

publicitários.  
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Figura 1  

Disponível em <https://www.nestle.com.br/marcas/neston>. Acesso em: 30/03/2020.  

Esse foi o primeiro produto Neston, datado de 1958. Ele pretende atingir públicos  

específicos com um foco maior no infantil. Como, em 1958, os recursos comunicativos 

estavam  ainda em desenvolvimento, a própria embalagem do produto servia como 

propaganda. Tal  embalagem possui os elementos persuasivos abordados neste artigo. Em 

relação ao texto verbal,  observa-se, na figura 1, o nome do produto Neston, escrito com 

letras maiúsculas e com fonte  maior que as demais palavras.   

Logo abaixo do nome, aparece a marca Nestlé, com a imagem-símbolo da empresa 

no  fundo. Mais abaixo, o enunciado alimento pré-cozido à base de cereais para lactentes, 

crianças  e adultos cumpre a função de indicar genericamente o modo de preparo do 

alimento, sua  composição e a quem ele se destina. 

Em relação ao adjetivo instantânea, que está ligado ao substantivo preparação, tem  

como objetivo transmitir uma ideia de rapidez e eficácia. Essa informação cumpre o quesito  

praticidade, já que é o que, normalmente, as pessoas buscam.   

Para além disso, a Nestlé também utilizou a linguagem não verbal. Como se pode  

perceber, há uma mãe e seus filhos, ainda com os processos cognitivos em desenvolvimento,  

alimentam-se do produto. Nota-se que ela demonstra uma feição de felicidade ao consumir o  

alimento. Não se percebe, pela imagem, qual foi a reação de uma criança ao consumi-lo.  

A partir desses elementos, pode-se perceber que o maior foco que a Neston teve com  

esse produto é de passar uma ideia ao consumidor acerca do mesmo, que seria de um 

alimento  indicado tanto para bebês como para crianças e adultos, que poderiam consumi-lo 
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de uma  maneira bem simples, rápida e saudável.  

A apelação da marca para as imagens pauta-se na retratação de acontecimentos  

rotineiros em um ambiente familiar. Essa é uma característica crucial da época, em que as  

publicidades, no geral, utilizavam dos mesmos recursos linguísticos para atingirem seu 

público  alvo.  

Além disso, é possível notar que o foco da Neston era de enaltecer o próprio produto 

(com ênfase ao seu nome com letras maiúsculas e maiores que as outras), trazendo, através 

de  seus rótulos e comerciais publicitários, características que demonstram os benefícios do  

consumo do mesmo.  

Em 1960, circulava nas televisões brasileiras um comercial no qual, a partir de um  

jingle
3
, a Neston passava uma ideia de felicidade bem como das impressões infantis que se  

apresentavam durante a propaganda, tais como: o desenho de duas crianças (um menino e 

uma  menina) dizendo que gostaram de ter consumido o alimento e, após isso, o menino 

lambe os  beiços – expressão que denota ser algo saboroso.  

No jingle, além das expressões infantis sobre o produto, a marca o engrandece por 

meio  de recursos linguísticos, como as seguintes frases: Uma agradável surpresa. Fácil e 

rápido de  preparar. Super-alimento de três cereais nobres. Nota-se, uma frequente 

utilização de adjetivos  para qualificar positivamente o produto, por exemplo, agradável, 

fácil, rápido, nobres.  

Em um outro momento da propaganda, as crianças dizem juntas é saúde pra você e,  

após, ambas sorriem expressando felicidade. No final do jingle, a marca mais uma vez exalta 

a  qualidade do produto ao se enunciar UM PRODUTO GOSTOSO. Isso mostra o quão 

frequente  é a utilização de adjetivos para qualificar e enaltecer o produto e, assim, fazer com 

que mais e mais pessoas o consumam. Não há o uso de verbos no imperativo direto, 

apelando para que as  pessoas comprem o produto. A estratégia básica é enfocar o nome e as 

qualidades do alimento,  por meio de substantivo e do adjetivo. O interlocutor, então, é 

levado a consumir o produto por  indução.  
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Figura 2  

Disponível em <https://propagandasdegibi.wordpress.com/2013/09/28/neston-1971/>. 
Acesso  em: 01 abr. 2020  

Já essa outra propaganda da Neston, divulgada nos anos 1971, utiliza recursos  

persuasivos com presença explícita de marcas de interlocução, como a palavra você, por  

exemplo. A imagem apelativa de uma criança usando traje de luta, juntamente com o 

discurso  utilizado, transmite a ideia de que o consumo desse produto proporciona força e 

preparo para  qualquer tipo de desafio, fazendo com que ela ficasse forte e apta para realizar 

qualquer tipo de  atividade física – ideia presente no slogan Para o que der e vier. E, ainda, 

do início ao fim da  propaganda, são utilizados retoricamente expressões de valorização do 

produto, tais como O  superalimento de cereais nobres; Você fica forte; É gostoso de todo 

jeito e Vá com Neston que  você vai bem. 

Ademais, percebe-se que a marca incentiva as crianças a consumirem alimentos  

considerados saudáveis, o que pode ser visto como uma estratégia de agradar o comprador 

do  produto, que, em geral, cotidianamente, luta para que elas se alimentem de produtos não  

prejudiciais à saúde. Esse incentivo está marcado na frase E você mesmo pode prepará-lo 

com  banana amassada, na “vitamina” de frutas ou com leite. Diferentemente da 
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propaganda  anterior, esta propaganda está direcionada para crianças maiores (não lactentes). 

Ao dizer que  elas mesmas podem preparar o alimento, há um incentivo à autonomia, à não 

dependência dos  pais, à colocação em prática da força adquirida na luta.   

Sobre a estrutura do anúncio, Sandmann (1999) discorre sobre a simplicidade 

estrutural  de algumas propagandas, em que observou que é comum o nome da marca vir em 

destaque no produto, além de, às vezes, faltar em recursos coesivos para a organização do 

enunciado. Na  publicidade da Neston, é possível observar ambos os apontamentos: o nome 

da marca em  destaque, e a utilização de períodos muito curtos, que dão ideia e falta de 

recursos coesivos.  

Veja: Neston. O superalimento de cereais nobres. Nesse enunciado, os recursos  

coesivos estão implícitos: Neston, que é o superalimento de cereais nobres. Ainda sobre os  

recursos coesivos, ao se dirigir ao interlocutor você, que seriam as crianças em idade escolar, 

o  autor da propaganda faz uso de alguns recursos coesivos sequenciais, como forma de 

justificar  e acrescentar ideias, por meio respectivamente de PORQUE e do E, em: ... porque 

Neston é um  superalimento... E você mesmo pode prepará-lo...  

Nota-se que, desde as primeiras publicidades da Neston, esses são recursos frequentes  

e ideais para que a ideia como um todo chegue ao público de uma forma mais fácil e rápida.  

Como pode-se perceber, alguns recursos verbais são mantidos, como por exemplo, o  

superalimento de cereais nobres, o destaque para o nome da marca Neston e, além disso, 

várias  outras frases que enaltecem o produto.  

Em relação à primeira propaganda (ao rótulo), o foco na criança e no produto estão  

equilibrados, mas já pode-se perceber certas diferenças na forma como o discurso é 

estruturado. Há, também, já a partir dessas propagandas, um outro olhar para o consumidor, 

sendo este  também exaltado por meio do consumo do produto. Ou seja, o consumidor, que 

nesse caso seria  uma criança. Esse consumidor é colocado como um dos focos na estratégia 

da marca numa  tentativa de apresentar às demais crianças a necessidade de consumir o 

mesmo para que elas  sejam saudáveis e fortes, assim como a criança representada na 

publicidade em questão.  

Essa mudança já demonstra uma pequena transformação, tanto linguística como  

discursivamente, das propagandas da Neston que foram, desde a primeira publicidade 

divulgada  em 1958, se adaptando às mudanças sócio-históricas da sociedade. A mudança 

linguística principal é materializada no uso explícito do interlocutor você, por exemplo. A 

mudança  discursiva principal é a utilização das estratégias linguísticas para dividir o foco da 

propaganda  entre o produto e o consumidor, além de incentivar a coragem (para o que der e 

vier), autonomia  da criança (E você mesmo pode prepará-lo...), o gosto pessoal (banana 
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amassada, „vitamina‟  com frutas ou leite).  

A seguir, faz-se a análise de mais uma propaganda da Neston, agora dos anos 2000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Disponível em <https://www.nestle.com.br/marcas/neston> . Acesso em: 03 abr. 2020  

Disponível em < https://www.nestle.com.br/marcas/cereais/neston/>. Acesso  em: 01 abr. 
2020  

A terceira propaganda da Neston analisada, dos anos 2000, possui elementos textuais  

que reforçam as afirmações anteriormente ditas. Assim, nota-se que tanto a linguagem verbal  

como a não verbal são utilizadas com um fim de chegar ao seu consumidor, que, neste caso, 

percebe-se que não há mais um foco no público infantil, uma vez que os recursos são outros.  

Segundo Pontes et al (2009), as embalagens apresentam-se como o principal elo de 

comunicação entre o consumidor, o produto e a marca, de modo que, por meio dela, este  

identifica, escolhe e usa ou não o produto. Em primeiro plano, a marca utilizou embalagens  

coloridas para denotarem as frutas que estariam contidas nas mesmas, bem como uma 

sensação, artificialmente provocada, de ser algo refrescante, demonstrado pelo gelo onde os 

produtos  estão posicionados.  

Além do mais, percebe-se que há um grande destaque no nome da marca do produto,  

que se encontra estrategicamente centralizado e com todas as letras maiúsculas: NESTON.  

Segundo Pontes et al (2009), o “cartão de visita” de muitos produtos é o seu próprio nome ou  

sua marca, especialmente quando ambos já estão difundidos no mercado de consumo. A 

partir  disso, denota-se que os produtores tiveram a intenção de divulgar o nome do produto, 

uma vez  que ele “é o centro das atenções” no rótulo.  

Além disso, houve também destaque na parte de cima do produto onde lê-se a palavra 

NOVO, em caixa alta também, que transmite uma ideia de transformação, de novidade, de 

novas  fórmulas e gostos, em relação aos outros produtos produzidos pela mesma marca. A 

ideia de  algo ser novo no mercado traz uma curiosidade, no consumidor, em sentir o que de 
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fato a marca  acrescentou para que seja considerado como novo e, através disso, estabelecer 

um julgamento  em relação aos produtos mais antigos da Neston. Essa palavra é um 

marcador de pressuposição.  Pressupõe a existência de outros produtos da mesma marca mais 

tradicionais. Com a palavra  novo a empresa „vende‟ a ideia de que investe em inovação, que 

está aberta ao gosto do público.  

Mais uma vez, cita-se aqui Sandmann (1999) sobre a simplicidade estrutural dos 

textos  de propaganda, uma vez que faltam recursos coesivos e também há apenas a 

utilização de  períodos curtos. Esses são: Chegou; Neston Vitamina; Mais gostoso; Mais 

cremoso. Isso é uma  confirmação do conceito de retórica para Sandmann (1999), pois, para 

ele, a linguagem da  propaganda se distingue pela busca de recursos expressivos que 

chamem a atenção do leitor,  além do uso dos aspectos ortográficos ao fazer jogos com a 

grafia que visam efeitos  expressionais especiais. Ou seja, ela pode ou não seguir a 

linguagem padrão da língua.  

Os recursos de „empoderamento‟ do produto são também colocados em destaque, tais  

como Mais gostoso e Mais cremoso. O intensificador mais amplifica os sentidos de gostoso e  

cremoso, de tal modo que pode provocar no consumidor o desejo de consumir o produto.  

O intensificador mais é também um marcador de pressuposição. Pressupõe a 

existência  de um produto anterior com o qual se trava uma comparação. O produto mais 

recente tem  vantagem sobre o anterior em termos de sabor (mais gostoso) e textura (mais 

cremoso). A  combinação dos dois marcadores de pressuposição (novo e mais), num mesmo 

texto  publicitário, cria o efeito respectivo da inovação, de que já falamos, e do 

melhoramento do  produto.  

Se formos comparar a propaganda em questão com a de 1971 (figura 2), 

anteriormente  analisada, é possível perceber que várias mudanças de estratégias foram 

realizadas, começando pela expressiva concisão do texto verbal. A propaganda da Neston do 

ano de 2000 possui um  discurso mais direto e com maior foco no produto, ou seja, não há 

apelo explícito ao  consumidor, mesmo que haja potenciais consumidores.  

Isso pode ter sido motivado, já no ano 2000, pela discussão sobre publicidade  

direcionada à criança. No ano seguinte, foi promulgada a lei 5.921/2001, que proíbe a  

veiculação de propagandas dirigidas à criança e regulamenta publicidade dirigida a  

adolescentes. A Nestlé, provavelmente, atenta às discussões, tratou logo de fazer as 

adequações  necessárias em seus veículos. Isso mostra que as ocorrências históricas no 

âmbito da sociedade  civil influenciam a produção linguística e discursiva das propagandas, 

que demandam nova  gramática a depender das pressões históricas, sociais, ideológicas, ao 

mesmo tempo em que se  conservam alguns padrões.   
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Segundo Pontes et al (2009), utiliza-se a influência da cor e dos seus efeitos 

psicológicos  e sensitivos sobre o consumidor para lançar produtos que agem diretamente 

sobre esses fatores. Esse foi outro recurso que, a partir dessa época foi bastante utilizado, 

assim a estratégia de cores pretendia gerar maior interesse pelo produto, fazendo com que o 

consumidor se sinta mais  atraído para consumi-lo.  

Sabe-se que, como afirma Pontes et al (2009), 

  

Em geral, a cor relaciona-se, sobretudo, com a característica do produto.  Assim, 
ela segue determinados padrões que, normalmente, são usados por  designers de 
embalagens. As cores quentes, como o vermelho e amarelo, são  aplicadas 
preferencialmente em embalagens de alimentos, bebidas e redes de  fast-food, uma 
vez que estimulam o sistema nervoso central, abrem o apetite,  instigam uma 
sensação de bem-estar e alegria, destacam-se visualmente e são  as mais 
rapidamente identificadas. Em contrapartida, cores frias como azul, prata e tons 
pastel são frequentemente usadas em alimentos light, já que  provocam a sensação 
de leveza, equilíbrio, frescor e a diminuição do apetite.  Já outras cores, como o 
verde, são pouco empregadas em guloseimas como  biscoitos, porque lembram 
bolor, dando a falsa impressão de que o alimento  está estragado.  

 

O jogo de cores utilizado pela Neston faz todo sentido numa tentativa de transmitir ao  

seu consumidor a sensação de um produto saudável e que traz benefícios à saúde de quem o  

consome. Portanto, percebe-se que há predominância do amarelo e do laranja, cores que 

passam  a sensação de fome por serem cores quentes. Há também um jogo entre os 

contrários calor x  refrescância.  

A seguir, analisamos mais um veículo publicitário do produto Neston: 

 

Figura 4 Disponível em <https://www.nestle.com.br/marcas/neston> Acesso em 07 abr. 2020  
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A última publicidade analisada da Neston foi divulgada no ano de 2018. Nela, há o 

foco  principal em atingir um público específico. As expressões utilizadas pela marca tendem 

a  influenciar os pais a comprarem o produto para seus filhos. Além disso, os elementos  

persuasivos, sejam verbais ou não verbais, atuam em conjunto com o objetivo de convencer 

o  público alvo.  

Diferentemente da figura 2, propaganda do ano de 1971, o interlocutor direto e 

explícito  agora são os pais, e não mais os filhos. Constitui, possivelmente, uma adequação à 

lei que diz  que os pais são os representantes legais das crianças e que, portanto, a incitação 

ao  consumo é legal para os pais, e não para as crianças. É preciso considerar, porém, que na  

expressão no dia a dia de seu filho, a palavra que aparece é filho, e não pai(s). Isso mostra o  

verdadeiro público que a Nestlé pretende atingir.  

A noção cognitiva de frame parece contribuir para a análise aqui empreendida. O 

frame,  segundo Fillmore (2009, p. 25), pode ser conceituado como “um sistema de conceitos  

relacionados de tal modo que, para entender um conceito, é preciso entender toda a estrutura 

na  qual se enquadram.” Isso significa que falar de uma palavra é falar de um conjunto de 

palavras  que revela um „enquadre‟ de significação. Assim, falar de filho é falar de pais. 

Falar de pais é  falar de filho, família, parentesco. Essa foi a estratégia da Neston: dirigir-se 

aos pais, mas  oferecendo produtos para os filhos. 

É necessário destacar como as expressões do texto foram construídas de forma a dar  

maior ênfase à ideia de comprar. A expressão mil maneiras, em cor branca, provoca o efeito 

de  que o produto é versátil, de fácil preparo, bem como saboroso e saudável. A expressão 

que  aparece logo em seguida de misturar frutas vem destacada pela cor amarela para deixar 

claro  ao consumidor com que sentido a marca criou essas mil maneiras, que seria os 

diferentes modos  pelos quais esse produto poderia ser preparado, e isso foi representado 

pelo jeito como eles  misturaram as cores branca e amarela na frase, uma vez que as frutas 

também poderiam ser  misturadas.  

Em semiótica, esse é um caso de semi simbolismo, ou seja, o plano de conteúdo se  

complexifica no plano de expressão. O plano de conteúdo (mistura das frutas na realidade de  

um lar) se materializa no plano de expressão (nas palavras usadas). Como sugere Barros 

(2008),  o semi simbolismo retira figuras do estabelecimento cultural para formar os termos 

de suas  categorias.  

Se compararmos a propaganda mais recente, de 2018, com a de 2000, já podemos ver  

que as estratégias são mais parecidas do que as de épocas passadas, uma vez que nota-se  

também discursos mais diretos, bem como também um frequente jogo de cores, sem contar 

que  a visão social nesse meio tempo ainda não sofreu com tantas modificações se 



288 
 

comparadas com  as de antes dos anos 2000.  

É importante destacar que as leis de vigilância sanitária desde a primeira publicidade 

da  Neston até a sua última aqui representada, foram se modificando significativamente com 

o  passar do tempo. Portanto, observa-se que, como afirma Pontes et al (2009), desde 2003,  

quando se tornaram obrigatórias as informações nutricionais nos rótulos, elas se tornaram 

mais  complexas. A partir desse momento, tanto as empresas como os consumidores 

deveriam ficar  mais atentos em relação às informações nutricionais contidas no produto, o 

que modificou  totalmente a forma como as publicidades deveriam chegar ao público.  

Sendo assim, observam-se inúmeros aspectos linguísticos vinculados à retórica que 

são  frequentemente utilizados, desde muito tempo atrás, para facilitar a persuasão de 

crianças,  jovens e adultos. Foi possível constatar, nos anúncios analisados, recursos verbais 

e não verbais  e estratégias diretas e indiretas capazes de transmitir a informação proposta 

pelas marcas  estudadas: a importância do consumo do produto exposto.  

Além do mais, também foi possível perceber que, ao longo de 60 anos, as estratégias  

publicitárias da Neston foram se modificando a fim de que se adequassem às mudanças 

socioculturais das diferentes épocas em que estavam passando. 

A Nestlé, como empresa já solidificada no mercado há tantos anos, envolve-se em  

projetos culturais, sociais e de inclusão. Como esses são temas fortemente importantes para a  

sociedade, a empresa procura se mostrar uma parceira de projetos dessa natureza e, assim, 

criar  a imagem de que ela não está fora da sociedade, mas assume as suas causas. Segundo  

informações do site da empresa, ela sempre se destacou tanto no mercado quanto entre os  

consumidores, trazendo produtos inovadores e de qualidade. Foi eleita, segundo Brigel 

(2015), pela revista Carta Capital (Carta Capital, 2015), a empresa mais admirada do país e 

também  marca campeã do Top of Mind 2014 (Folha, 2015).  

Ainda segundo Brigel (2015), a marca possui diversos valores que se baseiam em:  

pessoas em primeiro lugar, qualidade dos seus produtos e serviços, segurança inegociável,  

respeito para todos, dentro e fora da empresa, responsabilidade em toda decisão, paixão pelo  

que faz.  

Como se sabe, no ano de 2020, o mundo está passando por um momento de crise por  

consequência da pandemia causada pelo coronavírus. Sendo assim, diversas empresas estão  

fazendo o seu papel em ajudar através de doações de recursos financeiros, alimentícios ou de  

saúde. A Nestlé, seguindo suas políticas de inclusão, divulgou em seu site uma série de ações  

positivas em relação ao cenário pandêmico atual. Segue abaixo o quadro: 
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Figura 5 Disponível em <https://www.nestle.com.br/imprensa/releases/como-a-nestle-esta  

atuando-no-atual-cenario> Acesso em 28 abr. 2020  

De mais a mais, deve-se ressaltar que as propagandas analisadas seguem um padrão 

em  relação às outras marcas do mesmo meio, destinadas aos mesmos públicos, uma vez que,  

segundo Chaves (2013), a motivação para a escolha do discurso publicitário repousa no fato 

de  que é de conhecimento geral que o maior objetivo da publicidade é influenciar pessoas e 

alterar  comportamentos. É perceptível que a intenção da maioria é persuadir. Esse padrão é  

caracterizado por possuir imagens chamativas e que parecem ser interessantes para o público  
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alvo, além de expressões que possivelmente convencem seus consumidores. A valorização 

do  nome do produto, por exemplo, é outro padrão recorrente. 

O que foi exposto ao longo da pesquisa confirma a ideia de que, para divulgar um  

produto, a propaganda aciona uma série de recursos que têm relação com a retórica, com a  

ideologia, com as funções da linguagem, com a semiótica.  

Confirma-se, portanto, a hipótese da pesquisa de que os recursos linguístico-

discursivos  utilizados pela Neston em seus veículos publicitários sofreram adaptações ao 

longo de 60 anos,  como forma de atender às demandas sócio-históricas que foram se 

impondo ao longo do tempo.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O propósito deste artigo foi observar e analisar os recursos linguísticos e discursivos  

verbais e não verbais presentes nas publicidades da Neston, ao longo de 60 anos. Para isso,  

foram realizadas descobertas e efetuadas análises detalhadas acerca de quatro propagandas  

escolhidas, que são direcionadas aos públicos alvo em questão.  

Tais análises foram baseadas em estudos sobre o tema publicidade e em referências  

importantes no campo da linguagem, como Antônio Sandmann (1999), da ideologia em  

conformidade com esta, como Fiorin (1998). Algumas noções da linguística cognitiva 

(frame¸  por exemplo) e da semiótica (semissimbolismo) também nos ajudaram a desenvolver 

a análise  dos dados.  

Um dos apontamentos importantes presentes nas quatro propagandas analisadas é o 

fato de que o propósito final de uma marca, seja ela alimentícia ou não, é de persuadir seu  

consumidor. Assim, segundo Abreu (2001), seja em família, no trabalho, no esporte ou na  

política, saber argumentar é, em primeiro lugar, saber integrar-se ao universo do outro. É  

também obter aquilo que queremos, mas de modo cooperativo e construtivo, traduzindo 

nossa  verdade dentro da verdade do outro.   

Pensando em ampliar as formas de levar aos leitores um melhor entendimento dos  

padrões conservados e das as mudanças empreendidas nas propagandas da Neston nesses 60  

anos, mostram-se no quadro 1, a seguir, os resultados mais efetivos da análise:  
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Quadro 1: manutenções e rupturas linguístico-discursivas das propagandas da Neston ao longo de 
60  anos: 

OPERAÇÕES   

REALIZADAS 

ASPECTOS LINGUÍSTICO-DISCURSIVOS 

MANUTENÇÕES  * qualidades do produto por meio do uso de adjetivos (gostoso,  
nutricional etc);  

* evidência do nome do produto;  

* diminuição de textos nos produtos;  

* conservação de produtos tidos como tradicionais. 

RUPTURAS  * propagandas coloridas em substituição às 
monocromáticas; * suposta melhora do produto; 

* suposta inovação dos produtos;  
* a não utilização mais de crianças em rótulos 
publicitários; * substituição da criança como interlocutor 
direto pelos pais; * inserção da empresa em projetos 
sociais. 

 

 

A pesquisa em questão faz-se inovadora e relevante por demonstrar os aspectos  

linguísticos presentes nas publicidades, já que a empiria analisada neste trabalho se mostra  

parcialmente inovadora. Assim, considerando essas constatações e a partir das questões 

sobre  linguagem observadas, essa pesquisa pode auxiliar nas leis que visam proteger as 

crianças de  abusos midiáticos, na manutenção de publicidades, sejam infantis ou não, já que 

este público  alvo é considerado facilmente manipulável.  

Visa também contribuir com a comunidade acadêmica, através de estudos realizados 

e  gerando impactos positivos para que se incentivem mais pesquisas na área em questão. É 

também imprescindível para o desenvolvimento de leitura crítica, tanto do pesquisador 

quanto  daqueles que tiverem acesso ao texto, bem como será fonte de pesquisa para novos  

investigadores sobre a temática.   

Além disso, pretende-se contribuir para a formação de alunos de Letras e de 

Publicidade  e propaganda que todos os dias veem e leem propagandas de diferentes 

produtos de todas as  formas com produtos publicitários. O trabalho pode contribuir também 

para gerar curiosidade  linguística na comunidade acadêmica, ampliando as nuances do 

estudo para além das questões  linguísticas-discursivas.  

Dessa forma, tem-se o viés de fomentar, através das análises que serão apresentadas 

no  Seminário de Apresentação dos Trabalhos de Conclusão de Curso da Faculdade de 

Letras da  UFG, como um veículo de desenvolvimento da leitura crítica. E, além de tudo, 

serve como área  de interesse para outras pessoas que estarão presentes no seminário ou que, 

até mesmo, se  dedicarem à leitura do artigo em si.  
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Não menos importante, contribuiu para iniciar seu autor à pesquisa, já que o professor  

em formação inicial é também um pesquisador. Pretende-se disponibilizar o referente estudo  

para futuras pesquisas que envolvam os temas abordados, servindo como uma nova 

referência  de texto para novos pesquisadores na área de leitura crítica de propagandas. Além 

de tudo, o  trabalho permitiu a formação de um pequeno banco de dados de propagandas da 

Neston ao  longo de 60 anos. 

 

NOTAS: 

1 
 Graduando em Letras – Português na Universidade Federal de Goiás, 

igorstival@discente.ufg.br 

2 
Recurso de entretenimento e diversão. 

3 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=qIku2S0t3lM>. Acesso: 24 abr. 2020. 
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11 

“DEPÓSITO DOS REJEITADOS”: TEMATIZAÇÃO E FIGURATIVIZAÇÃO DO 

ABANDONO SOCIAL 

Izabelle Andrade da Silva 

 Edna Silva Faria (Orientadora) 

 

RESUMO 

Este trabalho trata dos aspectos de figuratização e tematização, desde a teoria da semiótica até 

a análise da canção "Depósito dos rejeitados‖. A intenção é identificar as figuras e temas 

pertencentes ao corpus, a fim de apresentar como elementos do nível discursivo fornecem 

aparatos no processo de significação do texto, bem como investigar os elementos que 

constituem o objeto de estudo para mostrar como a composição utiliza diversas produções de 

sentido no que se refere ao tema do abandono social. O material analisado propõe uma discussão 

social e uma reflexão sobre as estruturas sociais, através da expressão cultural e artística de manifesto 

e crítica do movimento HIP HOP com o Rap. O estudo se fundamenta à luz da teoria semiótica e dos 

textos de Fontanille (2005), Greimas (1973), Hénault (2006), Barros (2001), Fiorin (2008), dentre 

outras leituras complementares que tecem a semiótica discursiva. A pesquisa adota como 

procedimento metodológico a revisão bibliográfica e a análise de corpus. A realização da investigação 

permitiu obter como resultado que as figuras e temas constituem pilares isotópicos que, a cada 

elemento de análise, evidenciam os traços do abandono social e se mostram como importante 

ferramenta para abordagens sociais e históricas.  

 

Palavras-chave: semiótica; discurso; figurativização; tematização; abandono social. 

 

ABSTRACT  

This work deals with the aspects of figurativization and thematization, from the semiotic theory to the 

analysis of the song ―Depósito dos rejeitados‖. The intention is to identify the figures and themes 

belonging to the corpus, in order to present how the elements of the discursive level provide apparatus 

in the process of signifying the text, as well as to investigate the elements that constitute the object 

under study to show how the composition uses several productions of meaning with regard to the topic 

of social abandonment. The analyzed material proposes a social discussion and a reflection on the 

social structures, through the cultural and artistic expression of the manifest and critic of the HIP HOP 

movement with rap. The study is based on the semiotic theory and texts by Fontanille (2005), Greimas 

(1973), Hénault (2006), Barros (2001), Fiorin (2008), among other complementary readings that 

weave discursive semiotics. The research adopts bibliographic review and corpus analysis as 

methodological procedure. As a result of the investigation, it was possible to obtain as a result that the 

figures and themes constitute isotopic pillars that, at each element of analysis, show the traits of social 

abandonment and show themselves as an important tool for social and historical approaches. 

 

Keywords: semiotics; speech; figurativization; thematization; social abandonment. 
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 INTRODUÇÃO  

 

A realidade social é tema de várias composições musicais de diferentes estilos e 

épocas. Muitas canções tematizaram a marginalização e o abandono, tornando-se porta-vozes 

de sujeitos silenciados pelo descaso familiar e governamental, muitas vezes relegados à 

margem da sociedade, tratados como objetos descartáveis e destinados a uma vida de 

restrições e apagamento enquanto cidadãos.  

O objeto de estudo adotado como corpus para esta pesquisa é a canção ―Depósito dos 

rejeitados‖, rap produzido e lançado no ano de 2014, no álbum solo ―A fantástica fábrica de 

cadáveres‖
1
, de Carlos Eduardo Taddeo, escritor, rapper e compositor. A composição discute 

o abandono familiar e social ao construir uma narrativa em que o narrador, em primeira 

pessoa, manifesta e critica a situação de espera pela adoção e da não adoção, sobretudo de 

crianças negras e/ou mais velhas.  

 Além de o tema ser importante para esta pesquisadora, por entender o papel de uma 

infância permeada de apoio e afeto para a formação humana, é também socialmente relevante 

por extrapolar, assim, o individual e imbricar no coletivo social, que pode não ter consciência 

da condição de abandono familiar e social de milhares de crianças e adolescentes brasileiros. 

Nesse sentido, a letra de rap, como expressão cultural e artística das minorias, dá voz e 

visibilidade a essas crianças, ocupando um espaço que permite aos indivíduos tomarem 

consciência e se tornarem resistência, assim como sucede com o sujeito enunciador da 

canção. 

Considerando, então, a relevância do tema, a pesquisa objetiva analisar como, por 

meio do percurso gerativo de sentido, os elementos temáticos e figurativos presentes na letra 

do rap constroem um efeito de sentido de protesto contra a marginalização e o abandono.  

O trabalho adota como procedimento metodológico a revisão bibliográfica e a 

abordagem qualitativa, e a análise de corpus, uma vez que compreende uma retomada dos 

preceitos teóricos da semiótica discursiva, bem como constrói-se por meio de um estudo dos 

elementos responsáveis pela geração de sentido no objeto analisado. Além disso, para o 

estudo dos aspectos semióticos, especificamente, é imprescindível realizar a análise com base 

na teoria semiótica discursiva, especificamente quanto aos aspectos de tematização e de 

figurativização, aportadas nos autores como Fontanille (2005), Greimas (1973), Hénault 

(2006), Barros (2001) e Fiorin (2008).  

                                                
1
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Dessa forma, a investigação se constitui em dois momentos: primeiro, no plano de 

conteúdo, há o discernimento dos procedimentos semânticos do discurso: a tematização e a 

figurativização. Depois, utiliza-se dos mesmos procedimentos semânticos de produção do 

sentido para examiná-los em sua relação com o plano de expressão no objeto em análise. Há, 

assim, a verificação de que tal relação, entre os planos de expressão e de conteúdo, não é 

aleatória ou arbitrária, organizando temas do plano de expressão é possível atingir a mesma 

finalidade no plano de conteúdo com percursos figurativos. 

Para a análise, é importante contextualizar a letra da canção objeto do estudo, ainda 

que brevemente. Assim, o trabalho se organiza numa primeira parte de contextualização do 

sujeito enunciador e do local de fala e, em seguida, será feita a análise semiótica, em que 

serão identificados o sujeito e o local de fala e ainda como estes, enquanto elementos da 

enunciação, evidenciam o tema de crítica ao abandono familiar e social. Por fim, as 

considerações finais, evidenciando a relação entre os elementos propostos na análise e a 

importância da metodologia utilizada para a pesquisa, bem como a relevância do tema. 

 

1. O “depósito” e o “produto descartável”  

Rejeição, abandono, descaso, marginalização são parte da realidade brasileira retratada 

em diferentes expressões artísticas, como a pintura, o cinema e a música. Atualmente, muitas 

composições tratam desses temas de maneira a dar voz aos sujeitos muitas vezes silenciados e 

destituídos de sua condição de cidadãos, por parte do poder governamental e também pela 

ausência de uma sólida base familiar, como o estilo musical rap, que insere em seus 

conteúdos os aspectos acima apresentados bem como os grupos minoritários, que não são 

socialmente notados ou percebidos. 

Esse gênero musical é recente e faz parte do grupo do HIP HOP, que permeia diversas 

camadas socioculturais com conteúdo pertinente à realidade social. Assim, o gênero musical 

rap se instaura como uma ―canção da reflexão, da luta e da tomada de consciência‖. 

(CAMARGOS, 2015, p. 49). Além disso, a sua proximidade com a realidade, a conexão com 

grupos sociais e o seu conteúdo acessível a todos os públicos fazem do ritmo criado, 

aproximadamente, no ano de 1970, ganhar cada vez mais prestígio e visibilidade. Além disso, 

enquanto  composição musical, apresenta, nos dizeres de Villaça: 

Complexo conjunto composto pelos elementos musicais por excelência; harmonia, 

ritmo, melodia, arranjo, instrumentação – e por uma série de outros elementos que 

compõem sua forma: a interpretação e os signos visuais que formam a imagem do 

intérprete, a performance envolvida, os efeitos timbrísticos e os recursos sonoros 

utilizados na gravação. (...) a estes elementos acrescenta-se a letra da canção e toda a 
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sua complexidade estrutural, à medida que qualquer signo lingüístico, associado a um 

determinado signo musical, ganha outra conotação semântica, que extrapola o 

universo da compreensão da linguagem literária. (VILLAÇA, 1999, p. 330). 

 

 Dessa forma, por serem composições ricas e profícuas no que se refere a referências, 

por fazer parte do cotidiano dos jovens e adolescentes, por apresentar  experiências vividas 

por diversas pessoas, sobretudo, por pessoas dessa faixa etária e desse grupo minoritário, esse 

estilo musical tem ganhado espaço nos meios de comunicação, em shows, circulando com 

mais frequência e angariando mais adeptos com o passar do tempo. 

Outro aspecto de destaque é o alcance que tem no espaço escolar, por ser elemento de 

identificação e de apresentar letras com o poder de causar impactos reflexivos em seus 

ouvintes, tal qual apresentam Fialho e Araldi (2009):  

O rap é um estilo musical que tem ocupado um espaço significativo na vida do 

jovem contemporâneo. Esse estilo tem estado presente na escola por meio dos 

alunos que o consomem e o produzem. A possibilidade dessa temática estar 

presente (...) proporciona um diálogo efetivo entre o ambiente escolar e o 

cotidiano de seus alunos. (FIALHO; ARALDI, 2009, p. 77). 

 

O ambiente escolar tornou-se reflexo direto da sociedade e do contexto em que está 

inserido, onde a juventude também se vê diante de situações de violência, de discriminação e 

de exclusão,  sem direito à voz e à manifestação, nesse aspecto o RAP se torna um represente 

desse grupo social, consolidando-se como manifestação cultural e social, como apresenta o 

rapper Dexter, em entrevista fornecida ao Portal RAP NACIONAL, no ano de 2011: 

O hip-hop é uma religião, é um movimento, uma cultura, uma base enraizada no 

mundo todo, em especial nas periferias, nas favelas e nos guetos, mas que hoje 

também está nos asfaltos. Um movimento que vem crescendo a cada dia, a cada 

instante. É uma cultura que conseguiu reunir milhões de jovens que, ao invés de 

estarem roubando, traficando, cometendo delitos, estão cantando, estudando, 

planejando seu futuro de uma forma brilhante, expressando seus pensamentos 

através do grafite, da dança, da música. Enfim, é uma cultura que conseguiu, que 

consegue tirar as pessoas da marginalidade, da criminalidade. É uma cultura que faz 

com que as pessoas comecem a pensar, a raciocinar, que sintam vontade de voltar a 

estudar, a respeitar mais seus pais, suas mães. É uma cultura sem igual, que 

conseguiu reunir milhares de pessoas para falar de consciência política, racial, 

social, para falar de diversos assuntos muito importantes para nossa sociedade. 

(PORTAL RAP NACIONAL, 2011). 

 

Considerando o alcance e as várias possibilidades que o rap apresenta como forma de 

expressão e pela natureza de sua composição, esta pesquisa analisa a letra da canção 

―Depósito de rejeitados‖, do rapper e compositor Eduardo Taddeo, visto como  uma 

personalidade importante devido às letras das músicas, livros, entrevistas e ―falas‖ que 

denunciam e criticam a realidade das minorias brasileiras. Ao combinar signos linguísticos, 

sonoros e a criação de imagens devido ao tom prosaico de suas letras, o autor extrapola a 
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compreensão da linguagem literária, ganha diversas conotações semânticas e é instrumento 

relevante de resistência diante da desigualdade e da violência imposta a determinadas classes 

e grupos sociais. 

O corpus adotado para este trabalho tem como tema a rejeição familiar e social,  é uma 

canção cujo sujeito enunciador em primeira pessoa do singular se mostra como um dos 

milhares de ―esquecidos‖ em um orfanato. Como característica dos RAPs, as letras são 

extensas e se estruturam como narrativas, em que um enunciador apresenta e descreve 

situações vivenciadas por indivíduos marginalizados ou em condições mínimas de 

sobrevivência. 

A canção aqui analisada não foge a essa regra e é também extensa. Em virtude da 

longa extensão do corpus, está apresentada abaixo:  

  

“DEPÓSITO DOS REJEITADOS”    

Carlos Eduardo Taddeo 
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Quem sabe se eu tivesse 

menos melanina 

Ou se eu fosse exemplar da 

espécie canina 

Atenderia de A a Z a todos 

requisitos 

Pra ter no registro nome de 

pais adotivos 

A sete anos vegeto no 

depósito dos rejeitados 

Desde de que me encontraram 

dentro de um saco plástico 

Mesmo sem alimentar 

balística com FAMAS 

Fui condenado aos traumas 

do abandono de incapaz 

Não tô incluso nos dados 

sobre adotado pretendido 

O X é na cor branca e no 

cabelo liso 

Casal de boy não quer tá no 

restaurante jantando 

Com polícia colando achando 

que é sequestro relâmpago 

De ir no shopping explicar 

pro segurança seguindo 

O menino negro tá comigo, 

num é bandido, é meu filho! 

 No máximo eu consigo ser 

apadrinhado 

Por um doador que dá pra 

ONG alguns centavos 

Pro bebê loiro é adoção, 

direito à infância 

Pro negrinho, colaborador 

mensal à distância 

O meu perfil afro só é da hora 

pra elite 

  

Em companhia da Madonna ou do 

Brad Pitt 

Só sirvo pra ser anexado no projeto 

Que angaria verba pública no 

congresso 

Ninguém se importa se eu me 

cubro com farinha de trigo 

Tentando me clarear pra atender 

racista rico 

Eu me sinto produto descartável 

Desprezado no depósito dos 

rejeitados 

Esperando alguém pra chamar de 

pai 

Esperando alguém pra chamar de 

mãe!  

Pelo ECA meu martírio tinha que 

ser temporário 

Não a porra de um vitalício 

calvário 

Em média em um ano um vira lata 

Deixa o instituto de zoonose e 

ganha uma casa 

A sociedade se preocupa com bem-

estar de cachorro 

Mas que se foda se o preterido aqui 

tá vivo ou morto 

Que se foda se ele tá nutrido, sente 

frio 

Se tá fazendo curso preparatório 

pra fuzil 

 [...] 

 Eu não vou ser outro menor carente  

brasileiro 

Que foi livrado da contenção por 

um casal estrangeiro 

Que com a vida estabilizada adulto 

retorna 

Pra conhecer e ouvir respostas da 

família biológica 

Sou candidato a tá na cracolândia 

com a pele marcada 

Pelo selo de qualidade da 

Fundação Casa 

Quem não recebe sobrenome no 

RG 

Ganha artigos 121 no DVC 

Antes queria a família do 

comercial de margarina 

Agora quero vítima pondo sangue 

pelas narinas 

De tanto ouvir: "Que lindo, mas 

prefiro o outro" 

É só ver playboy que eu quero 

cerrar pescoço 

Mano, a criança no reformatório 

prostituída 

É consequência das noites regadas 

à bebida 

A mina que depois de gozar cê 

mete o pé no rabo 

Pode carregar no ventre o próximo 

desamparado 

Cê deu sorte se teve um pai pra te 

buscar na escola 

Pra te por no ombro, te ensinar 

jogar bola 

Uma mãe corrigindo sua lição de 

casa 

Medindo sua febre, ajudando na 

tabuada 

Só sabe quem nunca teve uma 

família 

Que ela vale muito mais que mil 

mansões com mobílias 

Daria contente o meu último 

suspiro 

Se um dia ouvisse a frase: Eu te 

amo, filho 

Refrão: 

 

  

No decorrer da discussão aqui empreendida, excertos que sustentam o entendimento 

serão destacadas com o intuito de evidenciar como o narrador constrói o sentido ao se 

apresentar como um dos milhares de ―rejeitados‖ esquecidos em um orfanato,  propondo 

estabelecer uma situação que recrie a invisibilidade de crianças e adolescentes órfãos  no 

Brasil e, ao mesmo tempo, tecendo uma crítica assertiva a essa situação, evidenciado na 

página seguinte. A canção acima apresentada trata do tema da rejeição, marcado desde o título 

―Depósitos dos rejeitados‖ até o refrão ―me sinto um produto descartável[...]‖. Segundo as 

definições do dicionário Oxford linguagens (2021):  ―descartável é algo que se caracteriza por 

ser passageiro, sem profundidade ou importância''. Consoante o que está definido no 
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dicionário, o termo, nota-se, na letra da canção,  a discussão de um problema relacionado ao 

abandono e aos sujeitos e seus lugares na sociedade. 

          No que se refere ao aspecto da rejeição e do abandono, há destaque para o ―lugar‖ em 

que o sujeito está inserido dentro da construção textual, além do próprio sujeito. Assim sendo, 

identificar o lugar é tratar das relações de pertencimento em que o sujeito se encontra, 

condição relevante para a constituição do sujeito enquanto cidadão. Sobre o pertencimento, o 

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente define como grupos de 

pertencimento: ―Grupos aos quais ao longo da vida uma pessoa participa (familiares, 

escolares, profissionais, de amizade), que são fundamentais para a construção da identidade 

individual e social‖. (CNAS/CONANDA, 2009, p. 97) 

          Há uma implicação no sujeito se ele estiver integrado ou não a um grupo, aspecto que 

reflete na vida e nos comportamentos sociais do indivíduo, na construção e na elaboração dos 

seus pensamentos, por consequência, em sua identidade. Constrói-se a identidade do sujeito a 

partir de um conjunto de pertencimento e, na canção investigada, há a ausência de 

pertencimento, de fazer parte,  uma vez que o tema central é o abandono social. Dada a 

importância da discussão, é figura básica para esta investigação retratar os contrastes 

importantes no tocante ao sujeito e a sua identificação com o ambiente em que descreve. A 

análise, então,  separa os aspectos de Lugar e Sujeito, embora estejam imbricados.  

Partindo desse pressuposto, observa-se, durante o percurso de análise, um lugar em 

que o sujeito se projeta, dentro de determinados traços de situações sociais com uso da 

conjunção condicional ―Se‖ em ―Quem sabe se eu‖ ou ―Se eu fosse‖. O sujeito usa de 

projeções em lugares que não ocupa para considerar mudanças de ações e de sua própria 

condição. Se agir assim ou agir de outro modo, poderia alterar a situação de espera pela 

adoção, por exemplo, ressaltado pelo uso de palavras que denotam vivência do narrador no 

lugar em que está, como demonstrado no trecho:  ―Fui condenado aos traumas do abandono 

de incapaz‖ e ―A sete anos vegeto no depósito dos rejeitados‖.  

Logo, constrói-se o lugar em que o sujeito fala e está inserido no ato comunicativo, 

refletindo na importância da projeção desse espaço para a compreensão de como esse sujeito 

se situa e se posiciona. Enxerga-se esse lugar de exclusão na materialidade do texto em ―se eu 

tivesse menos melanina‖ pelo qual nota-se um percurso social que a cor da pele é quesito para 

índice de marginalidade, do desprezo social. Em outro excerto, ―pra ter no registro nome de 

pais adotivos‖, marca-se a tentativa de inserção na sociedade, por meio do registro de 

paternidade, aspecto importante para o senso de pertencimento familiar e social.  A condição 
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de exclusão se concretiza ao se instaurar o lugar de rejeição, marcado pela palavra 

―distância‖, por meio do qual há a consumação da exclusão, à medida que a sociedade não 

quer proximidade, ignora e sedimenta o afastamento e essa condição social às minorias. 

Ora, a noção contemporânea de minoria - isto que aqui se constitui em questão - 

refere-se à possibilidade de terem voz ativa ou intervirem nas instâncias decisórias 

do Poder aqueles setores sociais ou frações de classe comprometidas com as 

diversas modalidades de luta assumidas pela questão social. Por isso, são 

considerados minorias os negros, os homossexuais, as mulheres, os povos indígenas, 

os ambientalistas, os antineoliberalistas, etc. (SODRÉ, 2009, p. 11).  
 

Esses pontos consolidam o lugar de segundo plano para o sujeito que, embora tente se 

incluir nos moldes solicitados socialmente, seja pela diminuição da melanina, seja pelo 

registro dos pais ou por receber auxílios mensais, mesmo com tudo isso, não consegue ter 

êxito, portanto fica às margens sem ter acesso ao mínimo, por exemplo o registro de 

nascimento, até mesmo supor mudar a cor da pele na tentativa de ser aceito, pontos que 

paralelamente convergem para o tema da exclusão e do abandono. 

Posteriormente, a análise reflete sobre sujeito e o lugar que ocupa, sobre  a 

importância de criar um diálogo entre esses elementos, pois é pelo conhecimento desse lugar 

de fala, dessa experiência relatada, desse discurso que se chega ao sujeito, e é dentro dessas 

instâncias que ocorre o processo de produção enunciativa que, segundo Fiorin (2017):  

Quando se produz um ato de fala, o enunciador apropria-se do conhecimento 

linguístico e, ao fazê-lo, institui-se como ―eu‖. ―Eu‖ é quem diz ―eu‖, quem toma a 

palavra. Então, o ato de dizer estabelece um ―eu‖ e, ao mesmo tempo, como esse 

―eu‖ fala para alguém, ele constitui simultaneamente um ―tu‖. Esse ―eu‖ fala num 

determinado espaço, que é o ―aqui‖, o lugar do ―eu‖. (FIORIN, 2017,  p. 71). 

 

A partir disso, nota-se que, discursivamente, há uma instância pressuposta pelo falante 

que projeta o ―Eu‖ discursivo dentro de uma estrutura linguística, além disso, identificam-se 

marcas do enunciador no enunciado.  É dentro do texto que encontramos todos os processos 

para a produção de sentido, como os traços do sujeito enunciador, uma vez que o sujeito deixa 

sua produção marcada com constituintes que operam no modo como o sujeito percebe o 

mundo, dentro de um simulacro da realidade. 

O sujeito discursivo projeta, assim, em alguns trechos, as marcas enunciativas 

subjetivantes, pelo emprego de primeira pessoa do singular, tal qual se verifica nos versos 

―Não tô incluso‖, ―Pro negrinho‖, ―Eu me sinto produto descartável/Desprezado no depósito 

de rejeitados‖, promovendo um efeito de sentido de aproximação entre enunciador e 

enunciatário, ao manifestar as emoções da circunstância de exclusão em que se encontra.  
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A escolha lexical é fonte marcadora do sujeito e o próprio gênero musical da canção 

corrobora para a enunciação por meio do conteúdo apresentado. Dado isso, nota-se a escolha 

dos vocábulos, o uso do gênero e as marcações diretas do ―Eu‖, por exemplo, ―Eu me sinto 

um produto descartável‖. Tudo isso englobado corrobora com a produção do sentido em torno 

do sujeito, além disso, constrói de forma indissociável paralelos entre sujeito e lugar, foco 

desta síntese.  

 

2. O abandono social e familiar visto por figuras e temas 

Nossa análise, em conformidade com a Semiótica, filia-se aos temas e figuras para 

apresentar como estão estruturadas, através desses percursos, com o intuito de apresentar o 

tema do abandono social. Pode-se interagir com o texto por meio de figuras e temas, dois 

pontos que permitem reconhecer traços importantes da enunciação e aspectos socioculturais 

do enunciatário e, segundo Barros (2001, p. 113): a ―[...] disseminação discursiva dos temas e 

a figurativização são tarefas do sujeito da enunciação, que assim provê seu discurso de 

coerência semântica e cria efeitos de realidade, garantindo a relação entre mundo e discurso‖. 

Esses elementos são essenciais para identificar como foi produzida a situação discursiva e 

observar aspectos externos ao enunciador, mas que o acompanham na produção discursiva. 

O corpus averiguado se debruça sobre a figurativização que consta no nível discursivo 

do percurso gerativo de sentido e a noção de figura é importante para a criação das relações 

sociais, assim sendo, segundo Fiorin (2000):  

A figura é o termo que remete a algo existente no mundo natural: árvore, vaga-lume, 

sol, correr, brincar, vermelho, quente, etc. Assim, a figura é todo conteúdo de 

qualquer língua natural ou de qualquer sistema de representação que tem um 

correspondente perceptível no mundo natural. [...] Quando se diz que a figura 

remete ao mundo natural, pensa-se não só no mundo natural efetivamente existente, 

mas também no mundo natural construído. É o caso, por exemplo, de um texto de 

ficção científica em que apareça um ser que em lugar dos pés tenha rodinhas para se 

locomover [...]. (FIORIN, 2000, p. 91). 

 

A figura está intimamente relacionada aos aspectos do mundo real e, quando se pensa 

em Rap, gênero musical em que o corpus da pesquisa está inserido, não se pode excluir esse 

diálogo. Desse modo, evidencia-se o paralelo que se instaura entre o corpus e a tematização, 

tanto pela função social do gênero, Hip Hop, quanto à realidade que os temas proporcionam, e 

são luz para a compreensão do caminho semiótico desenvolvido.  

Na tematização, tudo se compõe pela apreensão do tema que se objetiva determinar, 

pois sua categorização busca conceituar a realidade, organizá-la para explicá-la, ainda mais, 
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construir uma organização do real, segundo Fiorin (2000, p. 91): ―Tema é um investimento 

semântico, de natureza puramente conceptual, que não remete ao mundo natural. Temas são 

categorias que organizam, categorizam, ordenam os elementos do mundo natural: elegância, 

vergonha, raciocinar, calculista, orgulhoso etc.‖. Por essa perspectiva, nota-se a acepção 

puramente mental dos temas, que atém o interlocutor à realidade com a possibilidade de 

estruturá-la para que possa ser compreendida. 

Nesse caso, as figuras constituem percursos figurativos por similaridade e, por 

motivos didáticos, optou-se por apresentar separadamente figuras e temas, uma vez que se 

complementam para a criação da realidade.  De acordo com Fiorin (1992, p. 70): 

Ler um texto não é apreender figuras isoladas, mas perceber relações entre elas, 

avaliando a trama que constituem. A esse encadeamento de figuras, a essa rede 

relacional reserva-se o nome de percurso figurativo. [...] Para que um conjunto de 

figuras ganhe sentido, precisa ser a concretização de um tema, que, por sua vez, é o 

revestimento de enunciados narrativos. Por isso, ler um percurso figurativo é 

descobrir o tema que subjaz a ele. (FIORIN, 1992, p. 70)  

 

O discurso analisado é formado por palavras de sentidos concretos (substantivos 

concretos e verbos de ação) associadas à caracterização imagética metaforizada que faz alusão 

ao abandono social de menores no Brasil, e repercute na letra da canção.  

Segundo Fiorin (2000, p. 20), o percurso gerativo de sentido pode ser entendido como 

―[...] uma sucessão de patamares, cada um dos quais suscetível de receber uma descrição 

adequada, que mostra como se produz e se interpreta o sentido‖. É importante compreender a 

construção do texto nesses patamares para investigar, na análise semiótica, como os 

elementos constroem o sentido e ainda que, embora possam ser compreendidos 

separadamente, associam-se pelo sentido. 

Para conhecimento, de maneira resumida, o percurso gerativo de sentido é constituído 

por três níveis: o nível fundamental, o narrativo e o discursivo. O primeiro nível é o mais 

simples e abstrato, além de abrigar as categorias semânticas básicas da construção de um 

texto, referindo-se, portanto, "[...] ao conjunto de elementos do nível superficial‖. (FIORIN, 

2000, p. 21). Já o segundo, denominado de nível narrativo, diz respeito à narratividade que 

todo texto produz. Enquanto o terceiro é o patamar que mais se aproxima da modalidade 

textual, constituindo-se por uma sintaxe e uma semântica discursiva. 

De acordo com Fiorin (2000), as formas abstratas se concretas pertencentes ao nível 

discursivo ―são revestidas‖ de termos que lhes dão concretude (ibidem), pois nesse nível, mais 

propriamente na sintaxe discursiva, explicam-se com a figura, representação do real, e o tema, 

que o organiza conceitualmente. Isso implica nas construções de relação entre os sujeitos da 
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enunciação e o discurso proferido, mais ainda, o encadeamento entre enunciador e 

enunciatário por intermédio da manifestação linguística. Para Barros (2005, p. 53): ―[...] as 

estruturas discursivas são mais específicas, mas também mais complexas e enriquecidas 

semanticamente que as estruturas narrativas e as fundamentais‖. Dado isso, esta análise está 

no âmbito do nível discursivo, a fim de evidenciar os elementos temáticos e figurativos do 

objeto. 

Diante do exposto, um produto enunciativo se constitui a partir de tematizações e 

figurativização, identifica-se a tematização conforme Barros (2005, p. 62):  "[...] tematizar um 

discurso é formular os valores de modo abstrato e organizá-los em percursos. Em outras 

palavras, os percursos são constituídos pela recorrência de traços semânticos ou semas, 

concebidos abstratamente", o que implica na elaboração dos sentidos construídos durante o 

percurso de produção de sentido. 

Observou-se, durante a averiguação, tais traços semânticos discutidos por Barros, que 

fomentam e confirmam as observações feitas em ―Quem sabe se eu tivesse menos melanina‖ 

e ―ou se eu fosse um exemplar da espécie canina‖, ambos nos remetem à construção 

semântica do abandono, criado pelas características físicas, pela cor da pele, em outros 

termos,  atribuições condicionantes para que o indivíduo possa atender aos requisitos para 

estar entre os eleitos no processo de adoção.  

Filiado a isso, compreende-se a tematização e sua relação com campos semânticos 

como preponderante. No que se refere à investigação desta análise, constatou-se ainda trecho 

de caráter semântica oportuno ―pra ter no registro o nome de pais adotivos‖ e ―desde que me 

encontraram dentro de um saco plástico‖, ao passo que esta e aquela constroem 

semanticamente a percepção do abandono, principalmente com o uso de sentidos familiares e 

cotidianos ao público e, por meio das palavras ―melanina‖, ―registro‖ e ―saco plástico‖, 

montam semanticamente o abandono, em especial, o sentido de todos esses aspectos, 

projetando o enunciador dentro desse mundo do abandono. 

Concomitantemente, outros excertos da escrita, em seus aspectos semânticos, 

corroboram para o contraste dos desamparados sociais: ―fui condenado aos traumas do 

abandono de incapaz‖ e ―Não estou incluso nos dados sobre o adotado pretendido‖, versos 

que pretendem gerenciar uma ideia mental no enunciatário com o objetivo comunicativo 

chamar os ouvintes para conhecerem a realidade de pessoas que não estão inclusas em grupos  

familiares. 

  Por fim, as questões conceituais estruturam-se e convertem-se em realidade, porque 

denotam a organização das vivências e categorizam elementos que se encontram no mundo 
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natural, dado isso, a investigação apresentou a organização dos conceitos sociais que foram 

convertidos em temas, vinculados a princípios que regem o mundo.  

Neste estudo a realidade é transcrita através de um percurso temático do abandono, 

como apresentado nos versos ―Eu me sinto um produto descartável‖ e ―dispensado no 

depósito dos rejeitados‖, por consequência, carrega-se na materialidade discursiva como o 

texto se desenvolverá, bem como o caminho percorrido até alcançar as relações de sentido 

estabelecidas para fecundar os padrões sociais do abandono. 

A partir de todas as considerações apontadas, destaca-se, a seguir, o modo como, por 

meio do gerenciamento das figuras, é possível construir a realidade e, ao mesmo tempo, 

observar como o enunciador constrói sua realidade diante do mundo. Assim, a figurativização 

é responsável pela concretização dos sentidos, pela passagem do tema à figura, em um 

processo de complementaridade aos temas e não de oposição. De acordo com Fiorin (2000) a 

diferenciação pode ser feita da seguinte forma: 

A figura é o termo que remete a algo existente no mundo natural: árvore, vaga-lume, 

sol, correr, brincar, vermelho, quente, etc. Assim, a figura é todo conteúdo de 

qualquer língua natural ou de qualquer sistema de representação que tem um 

correspondente perceptível no mundo natural. [...] Quando se diz que a figura 

remete ao mundo natural, pensa-se não só no mundo natural efetivamente existente, 

mas também no mundo natural construído. É o caso, por exemplo, de um texto de 

ficção científica em que apareça um ser que em lugar dos pés tenha rodinhas para se 

locomover [...]. Tema é um investimento semântico, de natureza puramente 

conceptual, que não remete ao mundo natural. Temas são categorias que organizam, 

categorizam, ordenam os elementos do mundo natural: elegância, vergonha, 

raciocinar, calculista, orgulhoso, etc. (FIORIN, 2000, p. 91). 

 

Barros (2001), por sua vez, estabelece que o processo de figurativização discursiva 

está associado a figuras do conteúdo e são marcadas por traços "sensoriais" e, ainda, 

particularizam e concretizam os discursos abstratos (2001, p. 129). Esse aspecto pode ser 

compreendido nos versos: ―ou se eu fosse um exemplar da espécie canina‖, ―em média em um 

ano um vira-lata/deixa o instituto de zoonose e ganha uma casa‖ em que ―espécie canina‖ e 

―vira-lata‖ referem-se à figura de um animal doméstico, relacionando-se diretamente com o 

narrador que expressa, em primeira pessoa, a indignação em ter menos valor social e ser 

menos adotado do que um cachorro.  

Além disso, a comparação entre o narrador e a ―espécie canina‖ pode ser indicada pela 

aproximação entre as figuras―instituto zoonose‖ e ―orfanato‖, que é o local de fala do 

enunciador, como dois locais a dois seres rejeitados e abandonados. O tema do abandono é 

―revestido‖ pelas figuras em cotejo aos contextos de ambos: o animal doméstico é adotado em 

média em um ano, enquanto para a sociedade pouco importa se está vivo ou morto, como 
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pode ser visto pelos trechos ―a sociedade se preocupa com o bem estar de cachorro, mas que 

se foda se o preterido aqui tá vivo ou morto‖. O cão é preferido e a criança é preterida. 

Como observado, o texto em análise é preenchido de sentido dado por várias figuras e 

temas. Para compreender especificamente xo percurso temático e o percurso figurativo e 

como estes constroem uma isotopia, o que dá coerência a um texto, em relação ao tema do 

abandono familiar e social (e temas adjacentes), será apresentado um quadro com as 

principais figuras e temas do corpus: 

Quadro 1 – temas e figuras 

TEMAS FIGURAS 

Abandono familiar ―Registro‖, ―Pais adotivos‖, ―adesivo 

familiar‖, ―Sobrenome no RG‖, ―mãe‖, 

―pai‖, ―comercial de margarina‖, 

Abandono social ―Eca‖, ―condenado‖, ―martírio‖, 

―vitalício calvário‖, ―instituto zoonose‖, 

―depósito dos rejeitados‖, ―estatística‖ 

Rejeição/Exclusão ―Saco plástico‖, ―lindo‖, ―o outro‖,  

Infância negada ―Nutrido‖, ―frio‖, ―higiene‖, ―carinho‖, 

―sorriso‖, ―eu te amo filho‖ 

Racismo ―Melanina‖, ―cor branca‖, ―cabelo liso‖, 

―bandido‖, ―bebê loiro‖, ―perfil afro‖, 

―Michael‖, 

    Fonte: a pesquisadora 

Como determina Barros (2001), a isotopia se distingue em duas categorias: a isotopia 

temática, que "surge da recorrência de unidades semânticas abstratas em um mesmo percurso 

temático", e a isotopia figurativa, que "[...] caracteriza os discursos que se deixam recobrir 

totalmente por um ou mais percursos figurativos‖. Ambas são primordiais para que a 

coerência e a verossimilhança do discurso seja sustentada (BARROS, 2001, p. 138). 

Em conformidade com a autora, Fiorin (2000) descreve que as figuras por si só não 

conseguem produzir sentido, somente quando relacionadas aos temas é que se tem um 

caminho satisfatório para interpretações fundamentadas no texto. É assim que ao relacionar o 

tema do abandono social e, ainda, o tema subjacente racismo, às figuras ―Michal‖ remetendo 

a Michael Jackson e sua despigmentação da pele, e ―adesivo familiar‖. Referindo-se à figura 

central da família, expressas nos versos: ―Pra quem, se igual ao Michael, não se 

despigmentar/Nunca vai tá no carro no adesivo familiar‖, o discurso mantém o plano de 
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conteúdo e sua significação. Partindo dessa premissa, discutir figuras e temas é examinar a 

direção que o texto toma fundamentado nas figuras, fatos do mundo real, e temas, ângulos 

direcionados aos conceitos, por exemplo, vergonha, que se encontram na dimensão da 

organização do mundo, saberes paralelos que se misturam na construção textual. 

Conforme ele mesmo salienta, num percurso que figurativize o tema ―vida nos 

trópicos‖ não pode aparecer a figura da ―neve‖ (FIORIN, 2000, p. 99). Aplicando isso ao 

objeto em análise, é notório que as figuras, por exemplo, ―tentando me clarear pra atender 

racista rico‖, denotam uma cultura ligada à cor da pele, tendo como excesso de melanina fator 

de exclusão, por isso, tem-se como figura o campo semântico expresso em clarear, tom de pé, 

e  como tema tem-se racismo, comportamentos de exclusão social e indiferença. 

Notou-se no corpus, no decorrer da investigação, uma entonação prosaica, isso 

significa que a construção textual foi feita sob os padrões cotidianos, em que o um sujeito 

relata situações observadas, além disso, acontecimentos vividos por ele mesmo. Isso fortalece 

o carácter de proximidade do enunciador e o lugar em que está inserido. Segundo Oxford 

Linguagens (2021), prosa/prosaico é ―aquilo que é material, cotidiano, sem poesia‖, e 

―conversa informal‖, o que justifica-se pela aproximação de enunciador e enunciatário a 

realidade, ou seja, seu mundo discursivo é simulado a partir de uma construção prosaica.  

Nota-se a escolha prosaica como mecanismo linguístico que favorece o enunciador na 

busca de dizer o que se quer, pois é uma construção mais realista e objetiva na produção de 

sentido. Segundo Morin (2004, p. 136), sobre o prosaico: ―Vivemos o estado prosaico, em 

situação utilitária e funcional, nas atividades destinadas à sobrevivência, a ganhar a vida, no 

trabalho submetido, monótono, fragmentado, na ausência e no recalcamento da afetividade‖. 

Partindo disso, a canção edifica uma realidade seca e dura, com o intuito de apresentar como a 

vida é rígida e penosa para os excluídos socialmente, usa-se da experiência do enunciador e 

da escolha de palavras e expressões cotidianas para instaurar o tom prosaico, como nos 

versos: ―Daria contente o meu último suspiro/Se um dia ouvisse a frase: Eu te amo, filho‖ 

Dado isso, a elaboração textual mediante à verossimilhança fica evidente, porque o 

apego à realidade sensível e a busca em representá-lo é perseguida fielmente durante o 

percurso textual, segundo Nunes (1992):  

A arte não produz o verdadeiro, mas algo semelhante à verdade. Em Platão, 

conforme vimos, a poesia imitativa é desqualificada em nome de uma mímesis 

superior, de que é capaz o poeta possesso e delirante do Fedro, que imita as ideias. 

Essa mímesis superior é o equivalente da verdade contemplada pelo filósofo, quando 

alcança o gênero supremo do que está além do sensível, como realidade primeira, 

metafísica. E se, de acordo com a razão iluminista, a natureza é regra, como norma 
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estética, é a natureza que detém o belo, seu predicado original (NUNES, 1999, p. 

28). 

 

Dessa maneira, a reprodução de fatos postos no real compõem a narrativa da canção 

investigada, o empenho em desenvolver os fatos de forma exímia leva o enunciador a 

aproximar seu público ao que está sendo dito. Reuniram-se, portanto, dois ângulos que 

sustentam e contribuem para a produção e compreensão do sentido, o estilo prosaico e a 

mimesis, segmentos que se complementam no ato comunicativo e se reverberam no decorrer 

da composição significativa. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Esta investigação estudou a canção "Depósito dos rejeitados‖, que  apresenta o tema 

do abandono social e une temas e figuras para alcançar seu objetivo comunicativo. Ao longo 

da discussão, foram gerenciados este e aquele para construir o ambiente no qual a exclusão e 

o abandono sejam a marca da indagação do Carlos Eduardo Taddeo, pensador da canção. 

Nesse princípio, a escolha vocabular com a qual o sujeito está situado e quem 

demonstra-se ser, são sinais constituintes na produção de sentido, além disso, favorece a 

criação do simulacro discursivo, pois há uma projeção do autor enunciador e, ainda mais, nos 

permite enxergar quem é este enunciador e quem é seu público. Por sua vez, os temas e 

figuras colaboram para a representação de mundo e a criação dos efeitos de sentido, 

constituindo os indicadores de leitura presentes no texto. 

Dadas as informações, o estudo constatou um mundo concebido pelo sujeito, âmbito 

em que o abandono e a rejeição, por múltiplos fatores, dificultam o acesso de pessoas 

rejeitadas a lares e famílias, acima disso, a levarem uma vida normal e comum. Na canção 

analisada, constatou-se o racismo, o abandono familiar, a falta de políticas públicas e a 

insensibilidade humana, como caracteres preponderantes para estimular a desigualdade, 

sobretudo, o abandono e exclusão social.    
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RESUMO 

Esta pesquisa foi elaborada com objetivo de analisar a percepção dos estudantes da Faculdade 

de Letras sobre a implantação do Ensino Remoto Emergencial (ERE) e as suas implicações, 

pois têm sido um assunto discutido pelas instituições e estudantes do Ensino Superior em todo 

o país. Assim, a presente pesquisa se propôs a responder os seguintes questionamentos: 1) O 

que pensam os estudantes do curso de Licenciatura em Letras/Português da Universidade 

Federal de Goiás sobre a implantação do ERE? 2) Quais as ferramentas utilizadas pelos 

professores para promover o ERE? e 3) Quais as dificuldades dos discentes durante o ERE? O 

estudo foi realizado por meio de uma pesquisa tipo qualitativa e quantitativa e contou com 

aplicação de um questionário via on-line contendo 05 (cinco) perguntas relacionadas ao tema 

do projeto e foi respondida por 33 (trinta e três) estudantes do curso de Licenciatura em 

Letras/Português da Faculdade de Letras da UFG. A partir da análise dos dados, as principais 

dificuldades citadas foram as seguintes: 1) dificuldade de concentração por parte dos 

estudantes durante as aulas síncronas; 2) dificuldade dos estudantes em participar 

efetivamente das aulas síncronas; 3) dificuldades técnicas;4) cansaço físico e mental por parte 

dos estudantes. Mesmo com todos os empecilhos, os estudantes compreendem que essa foi a 

metodologia encontrada para diminuir os danos causados pela pandemia da Covid-19 em seu 

processo de formação acadêmica. Por todos os resultados apontados, este estudo poderá 

facilitar a compreensão acerca do ERE e, consequentemente, auxiliará no planejamento de 

aulas, metodologias e demais processos pedagógicos que envolvam essa modalidade de 

ensino. 

Palavras chave: ensino remoto; ensino emergencial; metodologias de ensino. 

 

ABSTRACT 

This research was designed to analyze the perception of students at the Faculty of Arts on the 

implementation of Remote Emergency Education (ERE) and its implications, as it has been a 

subject discussed by institutions and students of Higher Education across the country. Thus, 

this research aimed to answer the following questions: 1) What do students of the Licentiate 

Degree in Languages/Portuguese at the Federal University of Goiás think about the 

implementation of the ERE? 2) What tools are used by teachers to promote ERE? and 3) 

What are the difficulties of the students during the ERE? The study was carried out by means 

of a qualitative and quantitative type survey and had an online questionnaire containing 05 

(five) questions related to the project theme and was answered by 33 (thirty-three) 

undergraduate students in Letters / Portuguese from the Faculty of Letters at UFG. From the 

analysis of the data, the main difficulties mentioned were the following: 1) difficulty of 

concentration on the part of the students during synchronous classes; 2) students' difficulty in 
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effectively participating in synchronous classes; 3) technical difficulties; 4) physical and 

mental tiredness on the part of the students. Even with all the obstacles, the students 

understand that this was the methodology found to reduce the damages caused by the Covid-

19 pandemic in their academic formation process. For all the results indicated, this study can 

facilitate the understanding about the ERE and, consequently, it will help in the planning of 

classes, methodologies and other pedagogical processes that involve this teaching modality. 

Keywords: remote teaching; emergency teaching; teaching methodologies. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Ensino Remoto Emergencial (ERE) e as suas implicações no processo de ensino e 

aprendizagem têm sido um assunto discutido pelas instituições e estudantes do Ensino 

Superior em todo o país. Diante de uma pandemia e com inúmeras incertezas, surgiu a 

possibilidade do ensino remoto para dar continuidade às atividades acadêmicas que foram 

paralisadas, pois as aulas presenciais não puderam ser retomadas devido ao risco de 

disseminação do vírus denominado ―coronavírus‖, causador da doença que ficou conhecida 

como ―Covid-19‖. Todo esse contexto repercutiu nas ações pedagógicas, na construção do 

calendário acadêmico 2020 e no planejamento de aulas que foram remanejadas de forma 

emergencial no ensino superior brasileiro. 

Como se sabe, o ensino superior por meios digitais já existe, principalmente na 

modalidade de Ensino a Distância (EaD), que contempla não só a necessidade de os alunos 

concluírem seus cursos em meio a realidade social em que se encontram, mas também as 

possibilidades tecnológicas da educação,uma vez que a maioria desses estudantes não 

conseguem comparecer às aulas presenciais, já que precisam trabalhar ou não têm condições 

de locomoção para irem às aulas. Assim, a modalidade EaD oferece a possibilidade de o 

estudante realizar o curso superior a distância e em horários definidos por ele mesmo, ou seja, 

o aluno assiste às aulas e faz as atividades quando tiver disponibilidade. 

Diferentemente da modalidade de Educação a Distância (EaD), e em cenário um 

tanto distinto, surgiu o Ensino Remoto Emergencial, cujo principal objetivo era substituir o 

ensino presencial no contexto de pandemia da Covid-19. Para isso, no Ensino Remoto 

Emergencial, as aulas ocorrem por meio de uma plataforma digital em que o professor 

leciona, geralmente, no mesmo horário em que aconteceriam as aulas presenciais e para todos 

os alunos ao mesmo tempo (aulas síncronas). Assim, tanto os professores quanto os alunos 

percorrem um processo de ensino-aprendizagem diferente do habitual. 



312 
 

Consequentemente, a nova modalidade de ensino exige a construção de um 

planejamento educacional adequado para atender as demandas da sociedade e a participação 

efetiva de todos os envolvidos na execução desse planejamento. FREIRE, 1959 apud SOUZA 

(2010, p.33) defende que, 

 

Todo planejamento educacional, para qualquer sociedade, tem de responder às 

marcas e aos valores dessa sociedade. Só assim é que pode funcionar o processo 

educativo, ora como força estabilizadora, ora como fator de mudança. Às vezes, 

preservando determinadas formas de cultura. Outras, interferindo no processo 

histórico, instrumentalmente. De qualquer modo, para ser autêntico, é necessário ao 

processo educativo que se ponha em relação de organicidade com a contextura da 

sociedade a que se aplica. 

 

Diante do exposto, esta pesquisa se propôs a responder os seguintes questionamentos: 

o que pensam os estudantes do curso de Licenciatura em Letras/Português da Universidade 

Federal de Goiás sobre a implantação do ERE? Quais as ferramentas utilizadas pelos 

professores para promover o ERE? Quais as dificuldades dos discentes durante o ERE?Feitas 

essas perguntas, os objetivos são os seguintes: 1 - Analisar a percepção dos estudantes da 

Faculdade de Letras sobre a implantação do ERE; 2 - Identificar as ferramentas utilizadas 

pelos professores para as aulas remotas na unidade acadêmica; 3 - Analisar as dificuldades 

dos discentes durante o ERE. 

Como consequência, esta pesquisa justifica-se por trazer considerações relevantes 

acerca do ERE e da percepção dos estudantes dos Cursos de Licenciatura em Letras da 

Universidade Federal de Goiás sobre a modalidade pedagógica. Nesse sentido, destaca-se o 

fato de haver poucos estudos referentes ao ERE e à relevância do assunto para as 

licenciaturas. Desse modo, acredita-se que este estudo poderá facilitar a compreensão e, 

consequentemente, auxiliará no planejamento de aulas, metodologias e demais processos 

pedagógicos que envolvam o Ensino Remoto Emergencial.  

Para responder aos questionamentos desta pesquisa, este artigo encontra-se organizado 

do seguinte modo: na primeira seção, apresenta-se a fundamentação teórica, focalizando os 

conceitos do ERE e crenças relacionadas ao processo de ensino e aprendizagem. Na segunda 

seção, são abordados os passos metodológicos empreendidos na realização da presente 

pesquisa. A terceira seção refere-se à descrição e a análise dos dados obtidos neste estudo. A 

última seção expõe as considerações finais deste artigo. 
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 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Conforme enunciado na introdução deste artigo, essa seção será composta de duas 

partes: na primeira parte, serão abordados os conceitos do ERE e seus desdobramentos no 

âmbito educacional; na segunda parte serão apresentados os conceitos de crenças e suas 

relações com o processo de ensino-aprendizagem. 

 

1. Ensino Remoto Emergencial (ERE) 

 

O uso de tecnologias no âmbito educacional tornou-se crescente e apresenta novas 

possibilidades de ensino que colaboram para a aprendizagem. Países europeus mais 

conhecidos, como França, Espanha, Portugal e Inglaterra, adotaram estratégias de vínculo 

escolar por meio da mediação de tecnologias digitais de informação e comunicação 

(ARRUDA, 2020, p.260).  

Em decorrência disso, novas ferramentas pedagógicas foram criadas para facilitar o 

acesso ao ensino, principalmente o acadêmico. Consequentemente, o chamado ―Ensino 

Remoto Emergencial‖ surgiu como uma nova possibilidade para dar continuidade às aulas 

que foram suspensas temporariamente e que não podem retornar de forma presencial devido 

ao risco de contágio pela Covid-19.  

Embora o termo ―Ensino Remoto Emergencial‖ possa ser confundido com o ―Ensino a 

Distância (EaD)‖, na prática são modalidades diferentes apenas se assemelham no uso de 

tecnologias digitais para mediação do ensino. Assim, de acordo com ROCHA et al. (2020, 

p.14), 

 

Na EaD, a docência é compartilhada com outros especialistas, tais como o designer 

educacional, os professores conteudistas, os produtores de multimídia, os 

ilustradores, os gestores de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs), dentre 

outros. Na educação remota, o professor, na maioria das vezes, o responsável por 

tudo, desde a seleção de conteúdos, produção de videoaulas, implementação de aulas 

em AVAs (se houver), dentre outros. Novas habilidades são requeridas e os 

professores incorrem no risco de se tornarem ―MacGyvers instrucionais‖ (Hodgeset 

al. 2020), haja vista a cobrança de apresentar soluções educacionais de forma rápida 

sem as condições ideais, como acesso igualitário, estrutura tecnológica e formação 

docente. 

 

Desse modo, é preciso reorganizar a rotina de aulas e o planejamento acadêmico para 

atender tanto aos estudantes quanto aos professores, pois, junto à possibilidade do Ensino 
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Remoto  Emergencial, surgem as dificuldades de adaptação às novas formas e ferramentas de 

trabalho. Também é primordial que haja empatia entre os envolvidos para que o processo de 

ensino-aprendizagem seja satisfatório. 

 
No que tange à continuidade das aulas na modalidade online, os professores 

precisam abordar elementos ligados ao cotidiano dos alunos, discutindo inclusive a 

situação de pandemia vivida, de maneira a explorar a dimensão educativa, 

pedagógica e científica, assim como instigar motivações que os mobilizem a 

aprender em caráter colaborativo (família-aluno; professor-aluno e aluno-aluno). 

(OLIVEIRA et al., 2020, p.05). 

 

Nesse modelo educacional, as aulas pressupõem atividades síncronas (que ocorrem 

durante a aula) e assíncronas (que ocorrem após a aula), sendo, a priori, realizadas nos 

mesmos horários das aulas presenciais e com os mesmos professores responsáveis pela 

disciplina. Por essa razão, os professores têm de elaborar seus próprios materiais digitais para 

alcançar a compreensão e participação dos alunos (ALVES, 2020).  

Enfim, o Ensino Remoto Emergencial tem como objetivo principal auxiliar de forma 

temporária a continuidade das aulas que por hora foram paralisadas devido à necessidade de 

não aglomeração de pessoas em um mesmo ambiente, principalmente, a sala de aula, pois 

reúne vários indivíduos em um local fechado e propicia a disseminação da Covid-19. 

 

2. Crenças e atitudes linguísticas na sala de aula 

 

Estudos com o intuito de conceituar e analisar as manifestações de crenças e atitudes 

linguísticas vêm aumentando a cada dia. De acordo com Corbari apud Marques & Baronas 

(2015), esses estudos iniciaram na área da Psicologia Social, porém, outras áreas têm 

contribuído com o avanço das pesquisas, como por exemplo, a Sociolinguística, a Sociologia 

da Linguagem e a Linguística Aplicada. 

Dentro desse contexto, a Sociolinguística tem ganhado espaço e apresentado algumas 

pesquisas acerca desta temática, afinal, por meio dela é possível observar as variabilidades 

linguísticas existentes em uma sociedade ou grupos sociais diversos. 

 

As pesquisas sociolinguísticas vêm mostrando que os diferentes  falares despertam 

nos indivíduos crenças e atitudes linguísticas diversas. É tarefa da Sociolinguística 

observar as atitudes linguísticas, já que fazem referência ao problema da avaliação, 

relativo às análises do falante quanto à sua variedade linguística e à de outros 

falantes. De certa forma, as atitudes linguísticas influenciam a variação e as 

mudanças da língua tanto quanto o ensino da variedade culta e da variedade popular. 

(Marques & Baronas, 2015, p. 02) 
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Pode-se compreender que as crenças de um determinado grupo social são o conjunto 

de verdades culturais vivida por cada indivíduo (Marques & Baronas, 2015). Desse modo, 

definir ―crenças‖ não é uma tarefa fácil, visto que cada área do conhecimento tem um objeto 

de estudo diferente ou parcialmente diferente (Silva & Botassini, 2015). Isso sugere que, cada 

área do conhecimento observará as crenças por perspectivas distintas.  

As crenças e atitudes linguísticas, pela perspectiva sociolinguística, podem influenciar 

na variação/mudança linguística que ocorre em determinadas regiões, grupos sociais, classes 

sociais, época, entre outros. Assim, para cada indivíduo, a forma de observar; falar; acreditar; 

ou conhecer a realidade em que vive, pode variar de acordo com a região em que ele mora ou 

o grupo social em que está inserido.  

Um exemplo clássico no Brasil é a variação linguística da palavra ―mandioca‖ (mais 

popular na região Centro-oeste), que na região Sul recebe o nome de ―aipim‖ e na região 

Nordeste é mais conhecida como ―macaxeira‖. Outro bom exemplo é a variação da palavra 

―você‖, que sofreu alterações com o tempo (época), inicialmente, utilizava-se 

o termo ―vossa mercê‖, posteriormente, passou-se a falar ―vosmecê‖ e atualmente emprega-se 

a palavra ―você‖.  

As crenças e atitudes linguísticas podem influenciar o comportamento do indivíduo 

frente a inúmeras situações. Conforme Silva &Botassini (2015), ao contrário do que diz o 

ditado ―ver para crer‖, é mais provável que seja ―crer para ver‖.‖. Assim, uma pessoa pode 

acreditar ou não em algo mesmo que aquilo não seja a verdade/realidade, pois, ela percebe a 

informação conforme a crença projetada. 

 
De acordo com Johnson (1994) os professores podem adotar posturas que não 

condizem com o que pensam ao se verem sobrecarregados com as forças atuantes 

sobre a sala de aula. Assim, a fim de manter o ―fluxo da instrução e manter 

autoridade em sala de aula‖ (p. 69), os professores de seu estudo, que acreditavam 

numa abordagem mais centrada no aluno, se viram forçados a adotar uma 

abordagem mais centrada no professor, baseados nesse fator contextual – fluxo da 

instrução e manutenção da autoridade em sala de aula. (BARCELOS, 2007, p. 121). 

 

Partindo desse princípio, as atitudes de professores e estudantes em relação aos 

conteúdos, metodologias e posturas adotadas durante as aulas, provavelmente, sofrem 

influência das crenças arraigadas em suas trajetórias. 
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METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

O presente estudo foi realizado por meio de uma pesquisa do tipo qualitativa e 

quantitativa. A pesquisa contou com aplicação de um questionário, via on-line, contendo 5 

(cinco) perguntas relacionadas ao tema do projeto e foi respondida por 33 (trinta e três) 

estudantes do curso de Licenciatura em Letras/Português da Faculdade de Letras da UFG 

campus Goiânia, além disso, eles responderam também um termo de consentimento livre e 

esclarecido. A escolha do tema se deu pela necessidade de ouvir a opinião desses estudantes 

sobre o ERE. A pesquisa contou com a participação de estudantes do primeiro, quinto e 

sétimo períodos. Dessa forma, com base nos dados obtidos, observou-se como os 

participantes da pesquisa percebem/interpretam a implantação do ERE no respectivo curso. 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Nesta seção serão apresentados os dados obtidos com a aplicação do questionário. 

Além disso, as respostas de cada pergunta serão discutidas com a finalidade de compreender a 

visão dos participantes acerca do tema abordado neste estudo.  

Esta pesquisa contou com a participação de 33 estudantes do curso de Licenciatura em 

Letras/Português da Universidade Federal de Goiás. A partir da análise do questionário, 

percebeu-se que a maioria dos participantes (30 estudantes) está na faixa etária de 21 a 30 

anos, enquanto apenas três estão entre 31 e 40 anos. Além disso, constatou-se que, dos 33 

participantes, 22 responderam que são do sexo/gênero feminino e 11 responderam que são do 

sexo/gênero masculino. 

 De acordo com os participantes, a instituição de ensino utilizou duas plataformas 

digitais como ferramenta para disponibilizar as aulas síncronas, ou seja, as aulas que ocorrem 

de modo on-line e no horário em que aconteceriam na modalidade presencial, com a 

participação de todos os estudantes em formato de videoconferência. As ferramentas citadas 

nas respostas foram o Google Meet e o Google Classroom, sendo que o Google Meet foi 

citado pela maioria dos estudantes (32 pessoas) e, aparentemente, foi a plataforma de ensino 

mais utilizada pelos discentes durante o período pesquisado, conforme verifica-se na figura 

abaixo: 



317 
 

 

Essas ferramentas têm sido muito utilizadas por empresas e instituições de  ensino 

durante a pandemia, pois permitem que seus usuários consigam realizar aulas e  reuniões com 

várias pessoas ao mesmo tempo e à distância, em formato de  videoconferência e, 

principalmente, com a garantia do distanciamento social, medida  que foi utilizada para conter 

o avanço da pandemia em vários países pelo mundo. Além  disso, seja para computador, 

tablet ou celular, essas ferramentas digitais são de fácil  acesso e instalação; basta conectar-se 

à internet em um desses aparelhos para o  estudante assistir às aulas.  

Desse modo, percebe-se que a Universidade Federal de Goiás e,  especificamente, a 

Faculdade de Letras, buscaram oportunizar ferramentas que  atendessem a necessidade 

imediata dos estudantes de participarem das aulas e, assim,  diminuir o índice de evasão dos 

estudantes universitários nesse período de pandemia.  

Porém, apesar de a instituição de ensino ter disponibilizado essas ferramentas, com o 

intuito de facilitar o acesso, muitos estudantes tiveram dificuldades em  acompanhar as aulas 

síncronas. Isso pode ser percebido na Figura 2, que mostra que um  terço dos estudantes (11 

pessoas) pesquisados não conseguiu acessar as aulas ―sempre‖,  apenas ―às vezes‖. Por outro 

lado, nota-se que a maioria (22 pessoas) obteve êxito em  

seus acessos e puderam participar efetivamente das aulas síncronas, conforme a figura  

abaixo:  
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Ao serem questionados se tiveram alguma dificuldade com o Ensino Remoto  

Emergencial (ERE), os estudantes pesquisados, com exceção de apenas três  participantes, 

disseram ter, pelo menos, uma dificuldade durante esse processo de  ensino emergencial.  

As principais dificuldades citadas foram as seguintes: 1. dificuldade de  concentração 

durante as aulas síncronas; 2. dificuldade de participar efetivamente das  aulas síncronas, 

devido ao emprego e serviços domésticos; 3. dificuldades técnicas  (acesso à internet e falta 

de equipamentos); 4. cansaço físico e mental, devido à alta  exposição aos equipamentos 

eletrônicos.  

Outras dificuldades relatadas e que, provavelmente, estão relacionadas às  anteriores 

foram as seguintes: 1. dificuldade de aprendizagem dos conteúdos; 2. pouca  flexibilidade da 

instituição/docentes em relação às faltas nas aulas síncronas; 3. alta  exigência dos 

professores em relação aos conteúdos e prazos de entrega das atividades,  conforme 

verificamos no quadro a seguir. 
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A partir das respostas apresentadas, verifica-se que muitos estudantes  enfrentaram 

inúmeras dificuldades com o ERE, pois, devido à crise econômica vivida  em decorrência da 

pandemia, alguns estudantes tiveram que trabalhar para auxiliar nas  despesas em casa; outros 

acumularam as atividades acadêmicas com as atividades  domésticas (cuidados com a casa, 

filhos, pais, dentre outros). Enfim, pode-se dizer que tais problemas influenciam diretamente 

o processo de aprendizagem dos estudantes e  podem comprometer, em alguma medida, sua 

formação acadêmica.  

Em relação ao processo de ensino-aprendizagem no ERE, os participantes  fizeram 

análises variadas de suas experiências. Enquanto para uns esse processo foi  satisfatório (visto 

o momento de pandemia que o mundo enfrenta), para outros foi  precário e ruim, pois 

esperavam mais compreensão dos docentes quanto à acessibilidade  e adaptação dos 

estudantes à nova modalidade de ensino.Há, ainda, aqueles que  acreditam que a qualidade 

das aulas diminuiu, uma vez que consideram que as  adaptações feitas para atender um 

sistema de ensino presencial não surtiram o efeito  esperado no ERE.  

Acredita-se que essas análises realizadas pelos estudantes podem estar  diretamente 

relacionadas com as crenças e atitudes linguísticas arraigadas nas trajetórias vividas por cada 

indivíduo, seja pelo professor, quando escolhe/determina a metodologia a ser aplicada, seja 

pelo estudante, que recebe com ânimo ou resistência às  práticas desenvolvidas.  

É perceptível ainda que, mesmo com todas as dificuldades de adaptação ao  sistema 
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implantado, os estudantes reconhecem os esforços realizados pela maioria dos  professores 

para ministrar as aulas com a maior qualidade possível e compreendendo as  adversidades do 

processo de ensino-aprendizagem, conforme podemos constatar nas  respostas apresentadas 

abaixo:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diante dessas dificuldades, foi proposto aos participantes que apresentassem  

possibilidades de intervenção que favorecessem o processo de ensino-aprendizagem e  

garantissem maior qualidade na formação acadêmica durante as aulas síncronas no  ERE. Por 

essa razão, os estudantes pesquisados apresentaram alternativas que permeiam  as questões 

relacionadas à metodologia de ensino adotada pelos professores durante o  processo de 

ensino-aprendizagem.  

Na avaliação de alguns acadêmicos, é preciso diminuir o tempo das aulas  síncronas, 

uma vez que aulas muito extensas causam cansaço físico e mental,  dificultando a 

concentração e o foco por parte dos estudantes. Além disso, acreditam que atividades 

interativas durante as aulas síncronas podem auxiliar para que as aulas  fiquem mais atrativas 

e, assim, prender a atenção dos estudantes.  

Outro fator relevante apresentado pelos participantes da pesquisa está  relacionado 

com a flexibilidade em relação aos prazos para entrega de atividades  assíncronas e a 

ponderação em relação às faltas/não presença nas aulas síncronas. Na  opinião desses 

participantes, os professores deveriam disponibilizar as aulas gravadas  para que os alunos 

pudessem acessá-las em um momento mais propício, evitando-se,  assim, a reprovação por 

faltas. Veja as respostas abaixo:  
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A partir das respostas apresentadas na Figura 5, verifica-se- que alguns acadêmicos 

consideram que a comunicação entre o professor e aluno é um processo  essencial para 

aumentar a participação nas aulas e facilitar a compreensão da  metodologia de ensino 

escolhida pelos professores. Além disso, ouvir os estudantes  sobre qual a melhor forma de 

promover o ensino do conteúdo programado pode ser uma  saída viável para resolver a 

dificuldade de participação nas aulas e aumentar o interesse  em assisti-las. 

Acredita-se que essas análises realizadas pelos estudantes podem estar  diretamente 

relacionadas com as crenças e atitudes linguísticas arraigadas nas trajetórias  vividas por cada 

indivíduo, seja pelo professor, quando escolhe/determina a  metodologia a ser aplicada, seja 

pelo estudante, que recebe com ânimo ou resistência às  práticas desenvolvidas.  

Tais crenças corroboram, por vezes, como fator negativo no processo de ensino 

aprendizagem e induzem professores e estudantes a acreditarem que essas dificuldades  estão 

inseridas nesse processo. Nesse contexto, as crenças mais prováveis encontradas  foram: 1. 

Acreditar que o tempo de exposição em frente às telas causa maior cansaço  físico e mental 

do que se esse mesmo tempo fosse gasto em uma aula presencial; 2.  Acreditar que a 

qualidade do ensino remoto é inferior ao ensino presencial; 3. Acreditar  que no ensino 

remoto as aulas devem ser facilitadas porque existem fatores de distração  no ambiente de 

estudo.  

Entretanto, é importante ressaltar a necessidade de observar essas dificuldades como 

parte do processo de ensino-aprendizagem e considerar a possibilidade de  mudanças nas 

metodologias aplicadas durante o Ensino Remoto Emergencial. Pois,  mesmo que as crenças 
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influenciem nas dificuldades vividas pelos estudantes, elas são  reais e prejudicam a formação 

acadêmica.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Diante da pandemia vivida no mundo todo e, notadamente, no Brasil, as  instituições 

de ensino tiveram que se adaptar para oferecer, de forma segura, as aulas e  continuar o 

processo de formação com a maior qualidade possível. A Universidade  Federal de Goiás e, 

especificamente, a Faculdade de Letras (campo desta pesquisa), não  foram exceção e 

precisaram se organizar de forma emergencial para dar continuidade às  atividades 

acadêmicas.  

Entretanto, mesmo com todos os esforços empreendidos pela instituição  pesquisada, 

constatou-se, por meio das respostas ao questionário, que os estudantes  enfrentaram várias 

dificuldades durante o ERE, sejam de ordem metodológica/  estrutural, sejam de ordem 

pessoal e socioeconômica. Apesar de tais dificuldades, os  participantes da pesquisa 

compreendem que essa foi a metodologia encontrada para  diminuir os danos causados pela 

pandemia em seu processo de formação acadêmica. No entanto, os estudantes compreendem 

também que é possível e necessário melhorar o  processo de ensino-aprendizagem no ERE.  

Enfim, ante todo o exposto, percebe-se que é preciso avançar e realizar novas  

pesquisas com esse tema, inclusive em várias instituições distintas, com a finalidade de  

ampliar o conhecimento acerca das possibilidades de ensino por meio remoto e sanar as  

dificuldades vividas em diferentes contextos socioeconômicos.  
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RESUMO  

Presente em diversas culturas por meio de crenças e superstições, o duplo é compreendido na 
cultura popular ocidental como uma versão alternativa de um sujeito. Considerando as 
perspectivas apresentadas por Sigmund Freud (1919) e Otto Rank (1925) sobre o duplo e os 
postulados sobre manipulação no campo da semiótica discursiva de Greimas (1979), este 
trabalho tem o intuito de identificar o processo de manipulação realizado em uma cena da 
série Supernatural para compreender a construção de sentido presente na narrativa. Como 
metodologia, foram realizadas as revisões teóricas da teoria semiótica da manipulação e da 
teoria psicanalítica do duplo para a realização da análise do corpus. A cena selecionada 
apresenta um diálogo, entre o personagem Dean Winchester e o duplo, no qual o processo de 
manipulação efetiva-se pela aceitação da manipulação associada à individualidade do sujeito 
manipulador.  

Palavras-chave: Semiótica; Duplo; Manipulação.  

ABSTRACT  

Present in different cultures through beliefs and superstitions, the double is understood in 
popular western culture as an alternative version of a subject. Considering the perspectives 
presented by Sigmund Freud (1919) and Otto Rank (1925) on the double and the postulates 
on manipulation in the field of Greimas's discursive semiotics (1979), this work aims to 
identify the manipulation process performed in a scene from the Supernatural series to 
understand the construction of meaning present in the narrative. As a methodology, the 
theoretical reviews of the semiotic theory of manipulation and of the psychoanalytic theory of 
the double were carried out to carry out the analysis of the corpus. The selected scene 
presents a dialogue, between the character Dean Winchester and the double, in which the 
manipulation process takes effect by the acceptance of the manipulation associated with the 
individuality of the manipulative subject.  

Keywords: Semiotics; The Double; Manipulation.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A semiótica tem o objetivo de identificar as condições que ocorrem para um objeto 

significar para um sujeito e essa significação ocorre por meio da organização dos objetos a 

fim de construir o sentido. Para uma análise pelo viés da semiótica greimasiana, utilizam-se 
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estudos que baseiam-se em um percurso gerativo do sentido, no qual é feita uma estruturação 

de três instâncias que auxiliam na construção do sentido: o nível fundamental, o narrativo e o 

discursivo. Dentre os níveis propostos pela semiótica, destaca-se, neste trabalho, o nível 

narrativo que compreende a narrativa como a transformação de um estado inicial para um 

estado final.  

Tal transformação ocorre por meio de processos narrativos, como a manipulação, foco 

deste estudo devido à presença dos processos de manipulação nos mais variados tipos de 

enunciados. Isto é, em teorias discursivas compreende-se que o intuito de um sujeito ao 

produzir um enunciado está associado à persuasão e convencimento do interlocutor. Então, 

pode-se afirmar que a manipulação é uma parte constituinte de discursos, diálogos e 

narrativas que estabelecem, por meio dos procedimentos constituintes da narrativa, os sujeitos 

narrativos, sendo o realizador do processo o sujeito manipulador, enquanto quem age segundo 

o querer do outro é nomeado como sujeito manipulado.  

Sendo assim, narrativas que abordam quaisquer temas podem ser analisadas 

considerando os processos de manipulação, assim como as narrativas associadas ao duplo, 

que é um tema presente no imaginário de diversas culturas e, consequentemente, na cultura 

popular ocidental, na qual é comumente compreendido como uma versão alternativa de um 

sujeito. O conceito de duplo, historicamente, está relacionado a diferentes crenças, mitos e 

religiões com distintas interpretações e representações em determinadas narrativas culturais.  

Considerando os conceitos de narrativa, manipulação e estudos sobre o duplo, este 

trabalho propõe um aprofundamento na compreensão de uma cena do décimo episódio, 

nomeado ―Dream a little dream of me‖, da terceira temporada da série Supernatural. A cena 

selecionada apresenta um sonho do personagem Dean Winchester, no qual o personagem 

encontra uma versão alternativa dele: o duplo. No sonho, Winchester questiona e rejeita a 

aparição do duplo, que apresenta-se de forma intimidadora, obrigando o personagem a ouvir 

considerações, críticas e pensamentos depreciativos sobre a personalidade, a família e, em 

geral, sobre a vida de Dean. A cena foca no caráter psicológico do doppelgänger, visto que o 

duplo apresenta-se como um versão detentora da consciência, das memórias e das convicções 

do personagem. Tendo em vista que tal temática se faz presente no imaginário sociocultural, 

este trabalho tem o intuito de analisar o duplo e o processo de manipulação realizado no 

diálogo presente na cena.  

Por meio desta análise, pretende-se compreender os efeitos de sentido produzidos na 

narrativa selecionada, visto que se tem o objetivo de identificar o processo de manipulação 

realizado pelo duplo na cena e, por meio desta identificação, compreender a significação da 

cena pela perspectiva da manipulação semiótica relacionada à teoria psicanalítica do duplo. 
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Os métodos utilizados para a realização deste estudo baseiam-se na revisão teórica da 

manipulação discursiva na semiótica de Greimas (1979), nos estudos das perspectivas 

psicanalíticas sobre o duplo de Freud (1919) e Rank (1925) e na análise do corpus 

selecionado, associando as teorias à narrativa analisada.  

O presente trabalho constitui-se pela seguinte organização: apresentam-se, 

inicialmente, os conceitos de narrativa e manipulação no campo da semiótica, em seguida são 

apresentadas narrativas nas quais o duplo é tematizado. Após a introdução ao tema, as seções 

seguintes contemplam uma integração entre as teorias, do duplo e da manipulação semiótica, 

e a análise do corpus para a compreensão do sentido no diálogo entre Dean Winchester e o 

duplo.  

 AS NARRATIVAS QUE COMPÕEM A ESTRADA ATÉ AQUI 

Tendo este trabalho o intuito de analisar a narrativa presente em uma cena da série 

Supernatural, suscita-se a discussão sobre o conceito de narrativa, que se distingue de 

narração, para a semiótica discursiva. Para Fiorin (1989, p. 27):  

A primeira objeção que se poderia fazer, quando se diz que um dos níveis do 

percurso gerativo é o narrativo, é que nem todos os textos são narrativos. Na  

realidade é preciso fazer uma distinção entre narratividade e narração.Aquela é 

componente de todos os textos, enquanto esta concerne a uma determinada classe de 

textos. A narratividade é uma transformação situada entre dois estados sucessivos e 

diferentes. Isso significa que ocorre uma  narrativa mínima, quando se tem um 

estado inicial, uma transformação e um estado final. (FIORIN, 1989, p. 27)  

De acordo com o autor, a narratividade está associada à transformação de estados, isto 

é, quando um determinado sujeito (algo ou alguém) sofre uma transformação que altera o 

estado inicial. Assim, uma narrativa, para a semiótica, consiste em um acontecimento que 

apresenta narratividade, em maior ou menor grau e Tal conceito difere-se da narração, que 

compreende um tipo textual que relata alguma história. Sobre a diferenciação, Fiorin (1989, 

p. 28) afirma que ―entendida como transformação de conteúdo, a narratividade é um 

componente da teoria do discurso. Já a narração constitui a classe de discurso em que estados 

e transformações estão ligados a personagens individualizadas‖.  

Tais narrativas são constituídas por enunciados que apresentam os estados e ações da 

narrativa. Assim, tem-se a estrutura básica apresentada por Fiorin (1989), na qual o estado 

inicial é constituído por um enunciado de estado, a transformação ocorre por meio de um 

enunciado de ação, por fim, o estado final é formado por um enunciado de estado que resulta 

da transformação.  



327 
 

Considerando os conceitos pertinentes à semiótica, o duplo mostra-se presente em 

diferentes narrações e narrativas culturais, visto que está presente em histórias de povos que 

acreditam que o duplo seja a própria sombra, outros até mesmo relacionam a sombra à alma, 

enquanto, em demais crenças, o duplo é um ser externo que relaciona-se com a pessoa 

duplicada de forma positiva ou negativa, trazendo o conceito narrativo de estado inicial, 

transformação e estado final. As interpretações do duplo apresentam um caráter cultural 

relacionado às memórias sociais de povos distintos, que estão representadas nas artes, como 

em narrativas orais, escritas e audiovisuais.  

Mais especificamente na Literatura, identificam-se as interpretações do duplo em tais 

como 
 ―Двойни

     к - O duplo‖  (1846), do romancista russo Fiódor Dostoiévski, que   relata 

as inquietações de Goliadkin a respeito de seu homônimo que lhe rouba a identidade. Ainda 

sobre o tema, existem também contos como ―Horla‖ (1887), do francês Guy de Maupassant, 

que apresenta duas versões para a história do duplo. Em sua primeira versão, o duplo é a 

representação de um ser criado pelo personagem. Enquanto na segunda versão, tem-se o 

doppelganger como uma presença invisível que persegue e enlouquece o personagem. Assim 

como no conto de Edgar Allan Poe, ―William Wilson‖, no qual o duplo apresenta-se também 

de forma psicológica para julgar as atitudes de W. Wilson.  

Dentre as adaptações de obras literárias para mídias audiovisuais, cita-se o suspense 

psicológico, dirigido por Denis Villeneuve, ―Enemy‖ (2004) – adaptação de ―O homem 

duplicado‖, de José Saramago, e a produção cinematográfica ―The Double‖ (2014) de 

Richard Ayoade – adaptação da obra de Fiódor Dostoiévski. Para além das adaptações, 

existem obras cinematográficas como ―La double vie de Véronique‖ (1991), direção de 

Krzysztof Kieslowski, e a produção de Jordan Peele, ―Us‖ (2019), que também abordam as 

diferentes faces do duplo na cultura ocidental.  

Ainda em produções audiovisuais que abordam as diferentes facetas do duplo, têm-se 

as séries de comédia da cultura popular que utilizam-se da teoria do doppelgänger, desligada 

de qualquer crença, para representações de caráter cômico e menos psicológico, apenas como 

um sósia. Esse é o caso dos episódios de Friends (1994) e How I Met Your Mother (2005). 

Em séries como Westworld (2016) e Agents of S.H.I.E.L.D. (2013) são apresentadas versões 

androides tecnologicamente desenvolvidas à semelhança de alguém com aparência humana 

realista e capacidade de replicar características humanas. Em outros casos, existem universos 

paralelos nos quais linhas se cruzam, como na série alemã Dark (2017), lembrada pela frase 

do final da primeira temporada ―Ich bin du‖ (eu sou você), na qual personagens de outro 
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tempo ou realidade encontram uma versão passada, futura ou paralela deles mesmos.  

Diferentemente das produções audiovisuais mencionadas anteriormente, o duplo é 

apresentado com foco no caráter psicológico em Supernatural (2005), uma série da televisão  

estadunidense do gênero fantasia e investigação sobrenatural, criada pelo roteirista, produtor e 

diretor Eric Kripke, com produção executiva de Kripke, McG e Robert Singer pelos estúdios 

Warner Bros. Television
1
. A série

2 
estreou em 13 de setembro de 2005, no canal americano 

The Warner Bros. Television Network (The WB), que posteriormente fundiu-se com o canal 

Columbia Broadcasting System (The CBS Corporation), tornando-se The CBS-Warner 

Television Network (The CW), e foi finalizada em 19 de novembro de 2020, após 15 

temporadas e 327 episódios pelo canal The CW.  

A narrativa acompanha a vida dos irmãos Sam e Dean Winchester
3
, que vivem na 

estrada caçando criaturas sobrenaturais. Como início do enredo, tem-se a morte misteriosa e 

fisicamente inexplicável da mãe dos garotos, Mary Winchester. John, pai dos meninos, 

envolve-se com o sobrenatural em busca de respostas, tornando-se um caçador de tais seres 

em busca da criatura responsável pela morte de sua esposa. Assim, ainda crianças, os irmãos 

são apresentados à caça ao sobrenatural. Então, em cada episódio são investigados casos 

sobrenaturais, crenças, lendas e folclores, tais como a lenda da mulher de branco que aparece 

na beira das estradas; fantasmas e espíritos vingativos; bruxas; pactos na encruzilhada com 

demônios; amuletos e objetos amaldiçoados; ceifeiros da morte; anjos e até mesmo, ao final 

da série, o próprio Deus.  

A narrativa da terceira temporada inicia-se ao final da segunda, quando Dean precisa 

encarar a morte do irmão, Sam, no entanto, por ter consciência do sobrenatural, o caçador 

procura um demônio da encruzilhada para realizar um pacto com o intuito de trazer Sam de 

volta à vida. O demônio da encruzilhada, que geralmente oferece dez anos de vida antes de 

recolher a alma do indivíduo, surpreende Dean oferecendo apenas um ano de vida após a 

realização do pacto, por ele ser um caçador de criaturas sobrenaturais. Apesar da relutância 

do caçador, o acordo foi aceito e Sam pôde voltar à vida. Com o irmão vivo e um prazo de  

apenas um ano para a própria morte, Dean Winchester nega-se a pensar sobre o futuro. 

Apesar da insistência de pessoas próximas para buscar uma forma de enganar a morte, o Dean 

rejeita todas as ideias, por acreditar que a vida dele não tem valor.  

As histórias, que compõem as 15 temporadas da série, são apresentadas por meio de 

episódios com duração entre 37 e 45 minutos e, em sua maioria, constituem-se pela seguinte 

estrutura: apresentação do caso, introdução, investigação e conclusão. O caso é apresentado 

nos minutos iniciais, entre 2 a 5 minutos, logo após tem-se a abertura seguida pelas partes de 

introdução, na qual os irmãos descobrem sobre o caso, e de investigação, com duração de 
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aproximadamente 30 minutos, por fim, há uma conclusão, geralmente satisfatória, que dura 

em média 10 minutos.  

Assim ocorre no corpus selecionado para análise, o décimo episódio da terceira 

temporada da série, com roteiro desenvolvido por Cathryn Humphris e Sera Gamble, 

produção de Gamble e Todd Aronauer e direção de Steve Boyum, ―Dream a little dream of 

me‖
4
, traduzido para o Brasil como ―Sonhe comigo‖. O episódio, que foi transmitido em 7 de 

fevereiro de 2008 no canal americano The CW, inicia-se com Bobby Singer, caçador de 

criaturas sobrenaturais e amigo dos irmãos Winchester, ouvindo barulhos em casa, até que é 

atacado por uma mulher que, gritando, o derruba e o agride, batendo repetidamente a cabeça 

de Singer contra o chão. Na cena seguinte, mostra-se que Bobby, na realidade, está dormindo 

em uma cama de um quarto de hotel e a cena anterior era apenas um sonho, no entanto, uma 

camareira entra no quarto, tenta acordá-lo e percebe que o caçador não consegue acordar.  

Após a abertura, Dean encontra Sam em um bar, onde os dois conversam sobre a 

morte que se aproxima. Sam afirma que o problema é que ninguém consegue salvar seu irmão 

e Dean concorda, contudo, Sam retruca: ―Eu não quis dizer isso. Isto é, ninguém pode salvá-

lo porque você não quer ser salvo. Como é que pode se importar tão pouco com sua vida? O 

que há com você?‖. O diálogo é interrompido por uma ligação, então os irmãos vão para um 

hospital onde encontram Bobby em coma. O médico afirma que não conseguem tratá-lo, pois 

não é possível identificar o que está causando o coma, visto que Bobby está completamente 

saudável, apenas não consegue acordar. 

Inicia-se a investigação, os irmãos vão até o quarto do hotel onde Bobby estava 

hospedado para procurar por evidências do caso que ele estava investigando e encontram 

pesquisas sobre a planta silene capensis
5
, conhecida como raiz africana dos sonhos, e um 

recorte de jornal sobre a morte inconclusiva do Dr. Walter Gregg, neurologista da 

Universidade de Pittsburgh, que dormiu e jamais acordou. Assim, os irmãos concluíram que 

Bobby estava caçando algo que o caçara. Então, Sam fica no quarto estudando sobre a raiz, 

enquanto Dean investiga a morte do doutor.  

Ao conversar com a assistente de Gregg, Dean descobre que o doutor realizava 

experimentos proibidos sobre distúrbios do sono relacionados aos sonhos. Por meio das 

anotações dos experimentos, o caçador encontrou um dos voluntários do estudo, Jeremy Frost 

que, durante a visita, lhe ofereceu uma cerveja enquanto conversava sobre os experimentos do 

doutor. Frost afirma que os testes visavam ao tratamento para a síndrome de Charcot-

Wilbrand
6
, que impede de sonhar devido a um acidente de bicicleta sofrido na infância. O 

tratamento, segundo Jeremy, era realizado com um chá amarelo que o induzia a ter sonhos 

intensos dos quais ele não gostava, então desistiu do estudo.   
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De acordo com lendas relacionadas ao assunto, Sam afirma que é possível entrar no 

sonhos de outra pessoa, por meio da ingestão da raiz e, consumindo com frequência, é 

possível dominar os sonhos, transformando sonhos em pesadelos e até mesmo matar pessoas 

enquanto dormem. Como os caçadores geralmente pedem ajuda ao Bobby para resolver 

casos, eles resolvem entrar na mente de Singer e tomam o chá da raiz africana juntamente 

com um fio de cabelo do amigo, para controlar para onde serão levados.  Ao entrarem no 

sonho, Dean fica preso dentro da casa de Bobby, onde tenta convencê-lo de que a situação 

que estava vivendo era apenas um sonho, até que é surpreendido pela mulher que o persegue. 

Pelo diálogo identifica-se que essa mulher era esposa de Bobby que, por ter sido possuída por 

um demônio, foi assassinada pelo caçador que não sabia como curá-la e por isso virou 

caçador de criaturas sobrenaturais. Após Dean conseguir convencer o amigo de que a situação 

era apenas um sonho, todos eles acordam.   

Sam afirma que Jeremy fugira e, no hospital, enquanto conversam, Bobby os irmãos 

descobrem que Frost foi golpeado na cabeça com um taco de baseball pelo pai e, por esse 

motivo, adquiriu a síndrome. Assim, ele ficou viciado na raiz dos sonhos e, para não ser 

interrompido, entrou nos sonhos do doutor e de Bobby para usar o pior pesadelo contra cada 

um deles. Ao final da cena, Bobby afirma que aceitou uma cerveja de Jeremy, assim como 

Dean, por isso Frost foi capaz de controlar o sonho. Então, nenhum deles pôde dormir, pois 

corriam o risco de jamais acordarem.  

Após dois dias sem dormir, procurando Jeremy, Dean desiste e dorme para encontrá-

lo em sonho. Sam, com um fio de cabelo do irmão, entra também na mente do caçador. No 

sonho, Dean encontra Lisa, a mulher com quem ele gostaria de se casar, até que vê Jeremy e 

corre para alcançá-lo, no entanto os irmãos são separados enquanto correm pela floresta. Em 

tal momento, Dean é transportado para outra realidade, na qual visualiza várias portas e abre 

uma delas. No quarto encontra um homem de costas, que o aguarda, acendendo e apagando 

uma luminária. O homem vira-se e Dean percebe que aquele era o pior pesadelo: o duplo, 

com quem tem o seguinte diálogo, no minuto 30:32 do episódio, transcrito a seguir:  

(Duplo) - Oi, Dean.  

(Dean) - Ora, você é um cara muito boa pinta.  

(Duplo) - Vamos conversar.  

 (Dean) - Saquei. Entendo. Eu sou o meu pior pesadelo. É isso? Como a cena do ferro-velho no Super-

Homem 3. Um mano a mano comigo mesmo?  

 (Duplo) - Vai debochando, espertinho. Mas não pode mentir para mim. Sei a verdade. Eu sei como está 

morto por dentro. Como se sente inútil. Eu sei que se olha no espelho… e odeia o que você vê.  

(Dean) - Foi mal, amigo. Não vai dar certo. Você não é real.  

(Duplo) - Claro que sou. Sou você.  

(Dean) - Eu acho que não. Porque, sabe, o cochilo é meu. Não seu. Eu só preciso estalar os dedos e 

você vai sumir. *estalar os dedos várias vezes*  

(Duplo) - Eu não vou a lugar algum. E nem você. E como eu disse… vamos conversar. Isto é, você vai 
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para o inferno e não levanta um dedo para impedir isso.  

Não tem muito amor próprio. Mas também acho que não é uma vida digna de ser salva.  

(Dean) - Acorde, Dean. Acorde.  

(Duplo) - Isto é, afinal, você não tem nada além do Sam. Você não é nada. Você é tão estúpido e 

obediente quanto um cão de guarda.  

(Dean) - Ora, não é verdade.  

(Duplo) - Não? Quais são as coisas que você quer? Você costuma sonhar com o quê? Isto é, seu carro? 

É do papai. Sua jaqueta de couro preferida? Do papai. Sua música?  

Do papai. Você tem algum pensamento original? Não. Não, tudo se resume a ―Tome conta do Sammy. 

Tome conta do seu irmão caçula, garoto.‖ Ainda pode ouvir a voz do seu pai na sua cabeça, não é? Alto 

e claro.  

(Dean) - Cala a boca.  

(Duplo) - Isto é, pense bem. Tudo que ele fazia era treinar você. Mandar em você. Mas o Sam… Ele 

adorava o Sam. Ele amava o Sam.  

(Dean) - É sério. Está me irritando.  

(Duplo) - O papai sabia quem você era de verdade. Um bom soldado e nada mais. O instrumento sem 

corte do papai. Você viver ou morrer não era importante para o seu pai. Por que você se importaria?  

(Dean) - Seu desgraçado!  

Dentre as percepções mostradas, para esta análise, adota-se o significado apresentado 

no quinto verbete, no qual tem-se o termo familiar como algo ―que já é conhecido por ter sido 

visto ou praticado muitas vezes, habitual, trivial, comum, vulgar‖. Por meio da compreensão 

do termo familiar, identifica-se que o sujeito apresentado é uma representação física de Dean 

Winchester, sendo então considerado bastante conhecido pelo o personagem. Tal versão 

duplicada apresenta-se com uma personalidade intimidadora, provocadora e ofensiva, uma 

perspectiva desconhecida por Dean. Assim sendo, o duplo, ao mesmo tempo que se mostra 

conhecido e familiar, é também incomum, desconhecido e infamilar. Sobre o termo 

―infamiliar‖, Freud (1919) afirma que: 

Não há nenhuma dúvida de que ele diz respeito ao aterrorizante, ao que  suscita 

angústia e horror, e, de todo modo, estamos seguros de que essa palavra nem sempre 

é utilizada num sentido rigoroso, de tal modo que, em geral, coincide com aquilo 

que angustia. Entretanto, pode-se esperar que exista um determinado núcleo, que 

justifique a utilização de uma palavra-conceito específica. Gostaríamos de saber o 

que é esse núcleo comum, que permite diferenciar, no interior angustiante, algo 

―infamiliar‖. (FREUD, 1919) (grifo do autor).  

Após propor uma discussão lexical sobre o termo infamiliar [unheimlich], Freud 

(1919) conclui que ―familiar [heimlich] é uma palavra cujo significado se desenvolveu 

segundo uma ambivalência, até se fundir, enfim, com o oposto, o infamiliar [unheimlich]. 

Infamiliar é, de certa forma, um tipo de familiar.‖ Assim sendo, a presença do infamiliar no 

sonho de Dean traz uma situação paradoxal, na qual o caçador identifica-se com aquela 

representação, ao mesmo tempo que demonstra estranhamento e incômodo com a presença do 

duplo no sonho.  

Adentrando as discussões a respeito do ―infamiliar‖, conforme Ernani Chaves, doutor 



332 
 

em Filosofia e professor permanente no Programa de Pós-Graduação em Psicologia da 

Universidade Federal do Pará e da Universidade Federal de Sergipe, apresenta nas notas 

realizadas na tradução de Das Unheimlich (1919), a origem do termo ―duplo‖ vem da  

 

tradução de Doppelganger, termo criado por Jean-Paul Richter, [...] um dos mais 

importantes escritores do movimento romântico alemão. Literalmente, ―o que 

caminha ao lado‖, ou ainda, destacando seu elemento romântico, o ―companheiro de 

viagem‖, uma espécie de ―sombra‖. Trata-se de um dos temas mais frequentes na 

literatura e nas artes plásticas do século XIX.(CHAVES, 2019, N. T.)    

Em termos histórico-culturais, de acordo com Otto Rank (1925), o conhecimento do 

duplo parte de crenças relacionadas às sombras, isto é, tradições sociais e superstições 

difundidas por sociedades que admitiam um caráter metafísico às sombras. Ainda segundo o 

autor, a ausência de sombra relacionava-se à morte, como no exemplo citado do costume 

natalino, em países Áustria e Alemanha, de acender uma luz e quem não fizer sombra ou 

apresentar uma sombra sem cabeça estará prestes a morrer. Além desse costume, o autor cita 

que a sombra duplicada poderia também ser considerada como um presságio de morte.  

Considerando uma perspectiva positiva a respeito da sombra e do duplo, Rank (1925) 

apresenta a teoria do historiador alemão Rochholz (1860) sobre a sombra como um espírito 

protetor, Rank (1925) afirma que,  

Na opinião de alguns pesquisadores, a crença em um espírito protetor, que se 

desenvolveu a partir da superstição da sombra, está intimamente relacionada com a 

duplicidade. Rochholz classificou a sombra que segue o corpo como um motivo 

original nas histórias da segunda face, da visão de si mesmo, da sombra na poltrona, 

do duplo, do fantasma no quarto de dormir (Rochholz, 1860). Pouco a pouco, a 

sombra, que continuou a viver além do túmulo, havia se transformado em duplo, o 

qual nasce com cada criança. (RANK, 1925)  

A perspectiva positiva, no entanto, em algumas narrativas apresenta-se de forma 

subvertida, visto que Rank (1925) afirma que, para além da ideia do espírito protetor como 

um ser relacionado à duplicidade considerada positiva, tal espírito pode transformar-se em 

algo como um fantasma que persegue o sujeito duplicado até a morte.  

Tendo em vista os conceitos apresentados sobre a teoria do duplo, analisa-se o diálogo 

entre Dean Winchester e o doppelgänger. No início do sonho, Dean chega a um quarto escuro 

no qual encontra um homem sentado, virado de costas, que o aguarda. O sujeito acende e 

apaga a luz de uma luminária repetidamente, até que esse homem vira-se em direção ao 

caçador, que percebe que aquele sujeito é uma versão dele mesmo. Então, no minuto 30:32, a 

conversa tem início e é transcrita abaixo:  
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Após sentir-se no controle da situação, Dean estala os dedos várias vezes, porém nada 

acontece. Após as tentativas falhas do caçador, o doppelganger afirma ―Eu não vou a lugar 

algum. E nem você. E como eu disse… vamos conversar‖ e tranca a porta em seguida, 

tornando evidente a natureza intimidadora, angustiante e, até mesmo, aterrorizante que Freud 

(1919) associa ao infamiliar. Além disso, em termos de construção do sentido da narrativa, 

nessa parte inicial do diálogo, identifica-se a ―manobra psicológica‖ apresentada por Freud 

(1919) como:  

Um dos artifícios mais seguros, para despertar facilmente efeitos [...] consiste em 

deixar o leitor na incerteza se ele tem diante de si, em uma determinada figura, uma 

pessoa ou um autômato, de tal modo que, de fato, essa incerteza não aparece 

diretamente no ponto central de sua observação, com isso ele não seria 

imediatamente estimulado a investigar e esclarecer as coisas [...] (FREUD, 1919)  

Assim como afirma Freud (1919), a aparição do duplo traz um efeito infamiliar até 

mesmo para o interlocutor da obra por trazer incertezas e questionamentos sobre a natureza 

do duplo de um personagem conhecido. Apesar das incertezas trazidas pela aparição do 

duplo, tais questionamentos tornam-se secundários, uma vez que a atenção volta-se para o 

motivo pelo qual o doppelgänger apareceu nos sonhos de Dean, sendo esse motivo o 

conteúdo da conversa que continua no minuto 33:25, no qual o duplo apresenta convicções a 

respeito do caçador e é transcrita a seguir:  
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No trecho identifica-se o nervosismo do personagem, provocado pelas falas do duplo. 

Dean irrita-se com as convicções apresentadas pelo duplo, que continua o diálogo afirmando 

que:  

(Duplo) — O papai sabia quem você era de verdade. Um bom soldado e 

nada mais.  

O instrumento sem corte do papai. Você viver ou morrer não era 

importante para o seu pai. Por que você se importaria?  

(Dean) — Seu desgraçado!  

Figura 3: Dean Winchester e o duplo se encaram.  

 

Dean, após irritar-se com o duplo, revida às agressões verbais, partindo 

posteriormente para agressões físicas. Por meio dessa cena comprova-se que tanto a 

estranheza, quanto a familiaridade com as convicções apresentadas pelo duplo 
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incomodam Dean, de forma que o caçador inicia um confronto físico que intensifica o 

grau de estranhamento e repulsa e, ao mesmo tempo, familiaridade e aproximação 

com a personalidade do duplo. Tais sentimentos conflitantes devem-se ao que Freud 

(1919) apresenta como a natureza do infamiliar, na qual o psicanalista explica que o 

―[...] Infamiliar seria tudo o que deveria permanecer em segredo, oculto, mas que veio 

à tona‖ , como se observa na figuras a seguir:  

 

A repulsa de Dean às opiniões apresentadas pelo duplo torna-se ainda mais evidente 

quando o caçador empurra o duplo contra a parede, enquanto afirma: ―Meu pai era um 

canalha obcecado!‖ e continua as agressões físicas, apertando a arma contra o pescoço do 

duplo e, em seguida, golpeando-o com uma coronhada. Furioso, Winchester continua 

condenando as atitudes de seu pai e ressaltando a injustiça sofrida em relação à sua família 

(Dean) — A história de ele querer que eu protegesse o Sam era o problema dele. 

Era ele quem não conseguia proteger sua família. Foi ele quem deixou a mãe 

morrer! Que nunca protegia o Sam! Mas eu protegia! Não era justo! Eu não 

merecia o que ele fez comigo! E eu não mereço ir para o inferno!  

 

.                                                             Figura 6: Dean atira no duplo                                                                

 

Então, após afirmar que não merece ir para 

o inferno, Dean dispara dois tiros no peito do 
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duplo, demonstrando assim sua resistência às 

convicções apresentadas a respeito de si. Rank 

(1925) afirma que ―o impulso de se livrar do 

sinistro adversário de forma violenta faz parte 

[...]  dos traços essenciais do motivo, e quando se 

cede  a esse impulso [...] fica patente que a vida 

do duplo está intimamente ligada à da própria 

pessoa.‖ Na cena, após discordar do que o 

doppelganger diz, o caçador tenta livrar-se dos 

pensamentos ocultos que o perseguem e ele o faz 

por meio do assassinato do duplo que, segundo 

Rank (1925), está diretamente associado à vida                            

de Dean visto que                 

 Cada dano infringido à sombra atinge também seu dono, como acreditam grande 

número de povos primitivos (Frazer, 1915, p. 78). Com isso, abre-se naturalmente 

um vasto campo para a feitiçaria e a magia. É notável que [...]possa ser reconhecida 

uma reminiscência da influência mágica na morte do herói, com o dano em seu 

reflexo no espelho, retrato ou duplo. (RANK,1925) 

 

Assim como aponta a citação, a morte do herói, Dean Winchester, relaciona-se à 

influência mágica da morte do duplo, visto que há uma ligação entre a vida do personagem e 

a existência da versão duplicada. Com a morte do duplo, Dean não demonstra estar satisfeito 

ou contente, verdadeiramente mostra-se assustado e comovido, o que comprova a relação 

familiar entre o personagem e o duplo, após a morte. 

Para a surpresa de Winchester, após levar dois tiros e aparentemente falecer, o duplo 

abre os olhos, estes mostram-se inteiramente negros como os de um demônio. Ao final do 

diálogo, o doppelgänger diz a seguinte frase transcrita a seguir: "Não pode fugir de mim, 

Dean. Você vai morrer. E isto, é nisso que você vai se transformar". Assim, aterrizando 

completamente o caçador que acorda logo em seguida. 
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       Dentre as interpretações apresentadas sobre o duplo, após analisar a cena, 

compreende-se que a versão como espírito protetor adequa-se ao duplo de Dean Winchester, 

visto que o caráter ambivalente do encontro mostra-se presente durante toda a cena. Sobre o 

duplo como espírito protetor, Rank (1925) apresenta a seguinte declaração: 

 

Pradel explica a crença no efeito pernicioso da sombra dupla, considerando que, na 

hora da morte, o gênio aparece à pessoa e se junta à sombra. Aí estão as raízes da 

importante ideia para nosso tema, de que o duplo que vê a si mesmo, morrerá em 

um ano. Rochholz, que se ocupou especialmente com a crença em um espírito 

protetor, considera que a significação primitiva dessa crença era benéfica, e que 

teria mudado gradualmente, reforçada pela crença no além, para uma significação 

desfavorável: a morte. ―Assim sendo, a sombra do homem que, durante sua vida, 

era um espírito enviado para protegê-lo, se transforma em um fantasma assustador 

que persegue a vítima até a morte‖ (Rochholz, 1860). Até que ponto isso se aplica 

verdadeiramente, será esclarecido na discussão psicológica do tema. (RANK, 

1925)  

 

Terminado o sonho, Dean Winchester acorda e, a partir desse momento, tem um novo 

objetivo de vida: tentar escapar da morte que está por vir. Ao final do episódio, Dean 

reencontra seu irmão, Sam. Nessa cena o personagem demonstra um novo posicionamento a 

respeito da morte. Dean, preocupado e ainda aterrorizado, relembrando do sonho com o 

duplo, encerra a narrativa do episódio afirmando que não quer morrer e não quer ir para o 

inferno. Sam, em apoio ao irmão, afirma que encontrarão uma forma de salvá-lo.  

Após esta análise identifica-se que o doppelganger trouxe à tona ―o que deveria 

permanecer em segredo, oculto‖ (FREUD, 1919). Além disso, houve a confirmação da morte 



338 
 

do personagem, no prazo de um ano, pela aparição do duplo. Ao final do sonho, Dean foi 

capaz de visualizar uma prévia de como ele seria após a morte. Com os olhos completamente 

negros, o caçador de criaturas sobrenaturais, por ter vendido a alma, tornaria-se apenas mais 

um demônio no inferno.  

3. Palavras de um estranho familiar  

A narrativa analisada é composta pelo estado inicial, no qual Dean encontrava-se à 

aparição do duplo, transformação, realizada pelo encontro com duplo em sonho, e estado 

final, no qual o personagem adquire uma nova perspectiva após a situação vivida. Conclui-se 

inicialmente, de forma ampla, que a transformação e construção da narrativa no episódio 

ocorrem devido ao diálogo e à interação entre os personagens, sendo esta a narrativa que gera 

o sentido da cena analisada.  

Para a compreensão integral do sentido, a análise considera também as questões 

estruturais, sendo assim, a complexidade da instância narrativa associa os sujeitos narrativos 

aos objetivos de cada sujeito e aos meios utilizados para adquiri-los. De outro modo, a sintaxe 

narrativa é sustentada por actantes que realizam ou sofrem as ações na narrativa, podendo ser 

actantes sujeitos (que realizam as ações) ou objetos (que sofrem as ações). Pela estrutura 

básica, que constitui-se por estado inicial, transformação e estado final, identifica-se dois 

tipos de enunciados elementares, sendo estes os enunciados que constituem os estados, nos 

quais se encontram os sujeitos e objetos ao início e final das narrativas, e os enunciados de 

fazer, que estão associadas às mudanças de estado. Fiorin (1989, p. 28) explica que  

 

A relação de junção, portanto, pode apresentar o sentido de união (no caso da 

conjunção) ou desunião (no caso da disjunção). Na narrativa analisada, o trecho ―[...] você 

vai para o inferno e não levanta um dedo para impedir isso. [...]‖ dito pelo duplo, demonstra 

que Dean Winchester inicia a narrativa num estado de conjunção com a morte, visto que o 

sujeito já havia aceitado o que acreditava merecer, enquanto com a vida estava em 

disjunção, rejeitando qualquer ideia que tinha como objetivo sua salvação da morte.  

Diferentemente do que ocorre em muitas histórias, nessa narrativa Dean não aparenta 

desejar uma mudança de estado, visto que não deseja ter atitudes que possam salvá-lo da 

morte. O personagem encontra-se em conjunção com a morte e assim deseja continuar. No 

entanto, o duplo interfere na narrativa para realizar a transformação do estado atual por meio 

da manipulação discursiva. Tal interferência atualiza a sintaxe narrativa (composta apenas 

de estruturas) em semântica narrativa, na qual são atribuídos valores e sentidos ao processo 
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de manipulação realizado no texto. 

 Apresentada como eixo desta análise, a manipulação caracteriza-se como a 

persuasão que o destinatário, ou manipulador, realiza com o objetivo de que o destinatário, 

ou manipulado, queira alguma coisa ou deva fazer determinada ação. De acordo com 

Greimas (1979), a manipulação ―caracteriza-se como uma ação do homem sobre outros 

homens, visando a fazê-los executar um programa dado [...]", sendo então, 

 

Situada sintagmaticamente entre o querer do destinador e a realização efetiva pelo 

destinatário-sujeito, do programa narrativo (proposto pelo manipulador), a 

manipulação joga com a persuasão, articulando assim o fazer persuasivo do 

destinador e a fazer interpretativo do destinatário.(GREIMAS, 1979) 

Em outras palavras, para que o processo de manipulação ocorra de forma bem 

sucedida, o sujeito manipulador precisa utilizar do fazer persuasivo a favor do seu próprio 

querer, enquanto o sujeito manipulado utiliza-se do fazer interpretativo para ser persuadido 

ou convencido a querer determinada coisa ou realizar (fazer) determinada ação. Então, para a 

compreensão desse processo é necessário identificar, por meio da modalização do ser, qual 

seria o querer dos sujeitos, para que seja possível identificar os objetos-valor da narrativa.  

Ao início de uma narrativa tanto o manipulador quanto o manipulado apresentam 

modalizações do ser, isto é, personalidades de cada sujeito que são demonstradas levando em 

consideração os quatro verbos modais: querer, dever, poder e saber, associados ao fazer, 

como pode ser observado na imagem a seguir, assim como o esquema apresentado por Barros 

(2002, p. 53):  

 

 

Dean Winchester, em relação à salvação de sua vida, mostra-se dotado de um não-

querer-fazer (má vontade), não-dever-não-fazer (permissividade), poder-fazer (liberdade) e 

saber-não-fazer (habilidade). Enquanto seu duplo, sujeito manipulador no diálogo, mostra-se 

para Dean de maneira  mais extrema em relação a sua vida, pois apresenta-se dotado de um 

não-querer-fazer (má vontade), dever-não-fazer (interdição), não-poder-fazer (impotência), 

não-saber-fazer (incompetência). Como indicado na imagem  
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Na cena selecionada, enquanto Dean demonstra que, apesar de poder salvar a própria 

vida e ter permissividade e habilidade para a realização de tal ato, prefere não fazer, 

baseando-se unicamente em nolição, como identificar-se no trecho: ―Isto é, você vai para o 

inferno e não levanta um dedo para impedir isso.‖ O duplo, no entanto, afirma que Dean não 

apresenta apenas má vontade, mas também realiza uma interdição afirmando que o caçador 

não deveria tentar salvar a própria vida, tendo em vista a impotência e a incompetência de 

Dean. Tais afirmações podem ser identificadas nos seguintes trechos:  

Não tem muito amor próprio. Mas também acho que não é uma vida digna de ser 

salva. [...]Isto é, afinal, você não tem nada além do Sam. Você não é nada. Você é 

tão estúpido e obediente quanto um cão de guarda. [...] Você viver ou morrer não era 

importante para o seu pai. Por que você se importaria?  

 

Considerando as modalizações apresentadas, analisa-se que ambos os sujeitos 

apresentam o mesmo objetivo final, sendo este a morte de Dean Winchester. O processo de 

manipulação, entretanto, pode ser complexo, visto que as palavras ditas não necessariamente 

fazem jus aos objetivos por trás dos discursos. Acima de qualquer outro processo, a 

manipulação aborda justamente a persuasão realizada em tais casos.  

Sobre os processos de persuasão, Greimas (1979) afirma que existem dois tipos de 

modalizações associadas à manipulação, uma delas compreende manipulações de ordem 

prática, enquanto a outra apresenta-se com um caráter cognitivo, relacionado ao processo de 

percepção mental. A respeito dos tipos de manipulação, o autor afirma que  
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O manipulador pode exercer seu fazer persuasivo apoiando-se na modalidade do 

poder: na dimensão pragmática, ele proporá então ao manipulado objetos positivos 

(valores culturais) ou negativos (ameaças); em outros casos, ele persuadirá o 

destinatário graças ao saber: na dimensão cognitiva, fará então com que ele saiba o 

que pensa de sua competência modal sob forma de juízos de positivos ou negativos. 

Vê-se, assim, que a persuasão segundo o poder caracteriza a tentação (em que é 

proposto um objeto-valor positivo), e a intimidação (em que é proposta uma doação 

negativa), enquanto a persuasão segundo o saber, é própria da provocação (com um 

juízo negativo: ―Tu és incapaz de…‖) e da sedução (que manifesta juízo positivo). 

(GREIMAS, 1979, p. 301)  

 

Os tipos de manipulação apresentados são associados ao poder (tentação e 

intimidação) ou associados ao saber (provocação e sedução). As manipulações associadas ao 

poder, como afirma Greimas (1979, p. 301), apresentam doações positivas (no caso da 

tentação) ou negativas (na intimidação) que compreendem as manipulações de ordem prática, 

objetiva e realista. Enquanto as manipulações pelo saber apresentam-se por meio do caráter 

cognitivo, relacionado ao processo de percepção mental, raciocínio, memória e juízo, 

podendo compreender juízos negativos (como na provocação) ou positivos (como na 

sedução). A respeito dos quatro tipos de manipulação, Fiorin (1989) exemplifica por meio de 

uma situação hipotética, o autor propõe que  

Exemplifiquemos esses quatro tipos de manipulação com a seguinte situação: uma 

criança não quer comer e a mãe, para fazê-la praticar essa ação, pode agir assim: 

tentação - ―Se você comer, ganha um refrigerante‖; intimidação - ―Se você não 

comer, não vai assistir televisão‖; sedução - ―Pus essa comida no seu prato, porque 

você é grande e capaz de comer tudo‖; provocação - ―Pus essa comida no seu prato, 

mas eu sei que, como você é pequeno, não consegue comer o que está aí‖. (FIORIN, 

1989, p.)  

Para fins de maior compreensão de cada um dos tipos de manipulação no 

diálogo apresentado, os quatro tipos de manipulação podem ser exemplificados da 

seguinte forma: tentação - ―Se você tentar salvar sua vida, você ganha um espaço 

reservado no céu‖; intimidação - ―Se você não tentar salvar sua vida, você não vai 

ganhar um espaço reservado no céu‖; sedução - ―Você vai conseguir salvar sua vida, 

porque você é inteligente e capaz‖; provocação - ―Você não vai conseguir salvar sua 

vida, porque você é estúpido e incapaz‖. Os exemplos apresentados dos tipos de 

manipulação podem ser comparados às falas do duplo nos trechos retirados do 

diálogo:  

"Isto é, você vai para o inferno e não levanta um dedo para impedir isso. 

Não tem muito amor próprio. Mas também acho que não é uma vida digna 

de ser salva. [...] Isto é, afinal, você não tem nada além do Sam. Você não é 

nada. Você é tão estúpido e obediente quanto um cão de guarda"  
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Figura 9: Duplo Falando 

 

Quais são as coisas que você quer? Você costuma sonhar com o 

quê? Isto é, seu carro? É do papai. Sua jaqueta de couro 

preferida? Do papai. Sua música? Do papai. Você tem algum 

pensamento original? Não. Não, tudo se resume a ―Tome conta 

do Sammy.‖ [...] Ainda pode ouvir a voz do seu pai na sua 

cabeça, não é? Alto e claro. [...] Tudo que ele fazia era treinar 

você. Mandar em você. Mas o Sam… Ele adorava o Sam. Ele 

amava o Sam. [...] O papai sabia quem você era de verdade. Um 

bom soldado e nada mais. O instrumento sem corte do papai. 

Você viver ou morrer não era importante para o seu pai. Por que 

você se importaria 
 

Fonte: Supernatural (Temporada 3, ep. 10, min. 33, seg. 39).  

 

Após tal análise, compreende-se que o duplo realiza um processo de manipulação por 

provocação, isto é, a persuasão é realizada de forma que Dean Winchester sente-se ofendido 

pelas afirmações realizadas pelo duplo, tanto sobre ele mesmo e suas habilidades, quanto 

sobre a família do caçador. A manipulação por provocação, portanto, ocorre quando o sujeito 

manipulador ―impele a ação, exprimindo um juízo de valor negativo a respeito da 

competência do manipulado‖ (FIORIN, 1989, p. 30).  

Realizada a manipulação por provocação, Dean poderia ser persuadido ou não pelo 

discurso proferido pelo duplo. No trecho seguinte, o caçador rebate todas as afirmações 

apresentadas anteriormente e, ao final, chega à conclusão do que faria em relação à sua morte 

que estava por vir:  

 

―Seu desgraçado! Meu pai era um canalha obcecado! A história de ele querer que eu 

protegesse o Sam era o problema dele. Era ele quem não conseguia proteger sua 

família. Foi ele quem deixou a mãe morrer! Que nunca protegia o Sam! Mas eu 

protegia! Não era justo! Eu não merecia o que ele fez comigo! E eu não mereço ir 

para o inferno‖!  

Identifica-se, no trecho analisado que, uma vez que o duplo realiza uma ação de 

manipulação por provocação, sobre Dean, o caçador executa exatamente a proposta do sujeito 

manipulador. Em outras palavras, houve uma ação de um sujeito, dotado de um querer, sobre 

outro homem, para realização de um objetivo final. Esse é o processo de manipulação, que 

também pode ser confirmado pelo diálogo com o irmão, Sam, ao final do episódio, visto que 

o doppelganger o fez repensar a atitude inicial, tal como demonstrado no excerto:  

(Dean) — Sam.  

(Sam) — Fala.  

(Dean) — É que eu estive pensando. E… Bom, é o seguinte. Eu não quero morrer.  

Eu não quero ir para o inferno.  
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(Sam) — É assim que se fala. Vamos achar um meio de salvá-lo.  

(Dean) — Ótimo.  

O duplo, para Dean Winchester, representa todas as verdades que ele tentou evitar, 

ignorar e esquecer: a verdade sobre a relação problemática com seu pai, a verdade sobre a 

personalidade do caçador estar completamente relacionada aos desejos e gostos do pai e, ao 

final, a verdade sobre a morte que estava por vir, seguida da transformação em demônio.  

A manipulação do duplo faz com que Dean sinta-se persuadido a salvar a própria vida 

e também que o caçador lute e tenha esperanças de que pode ter a alma salva e não precisa 

morrer. Após realizada a manipulação, a relação de junção é invertida, isto é, Dean  

Winchester que inicia a narrativa num estado de conjunção com a morte, no entanto finaliza a 

cena em disjunção, visto que já não mais aceita a morte como destino. A rejeição à vida, 

então, finda-se e dá início ao novo objetivo do personagem: a salvação da vida.  

Após ouvir em voz alta todos os pensamentos a respeito dele, o personagem percebe 

que de fato não concorda com tais ideias e afirmações, então, Dean identifica que o medo de 

encarar a si mesmo era, na verdade, o medo de desconstruir a imagem que tinha de si e 

perceber que deveria lutar pela vida. Para chegar a esta conclusão, tal manipulação precisava 

de dois fatores para efetivar-se: a aceitação da manipulação proposta (por provocação) e o 

sujeito manipulador ter sido quem mais o conhece: ele mesmo, isto é, o duplo.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio da cena analisada, conclui-se que Supernatural aborda o caráter psicológico 

do duplo, isto é, aspectos associados à identidade, personalidade e memórias de Dean 

Winchester. A imagem do duplo apresenta-se como detentora da vivência do personagem e 

por meio de tal conhecimento é capaz de afetar, incomodar e influenciar o caçador. Em 

relação à aparição do duplo no sonho, compreende-se que, como apresentada em outras 

narrativas sobre o mesmo tema, o duplo traz certeza de que a morte estava por vir, pois apesar 

de saber que a morte aproximava-se, Dean evitava pensar sobre o assunto, mostrando-se 

alheio à própria realidade.  

Tal encontro ocorre de forma assustadora e aterrorizante, como descreve Sigmund 

Freud (1919), visto que o duplo apresenta-se de forma intimidadora, abordando temas 

delicados sobre a vida de Dean, tais como a relação com o pai, a morte da mãe, a proteção ao 

irmão Sam e, por fim, a desvalorização da vida do caçador. Dentre as interpretações do duplo, 

as características presentes na cena podem ser associadas à forma deturpada do espírito 
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protetor, no qual a proteção torna-se uma forma de perseguição até a morte, como é 

apresentado por Otto Rank (1925) no estudo sobre o duplo.  

Ainda sobre o diálogo entre Dean e o duplo, identifica-se a ocorrência de um processo 

de manipulação, no qual o duplo traz opiniões e convicções ofensivas sobre a vida e a relação 

de Dean com a família, que objetivam a mudança de opinião e de atitude do caçador. As 

perspectivas apresentadas pelo duplo mostram-se nocivas, de forma que diminuem as 

capacidades e qualidades de Dean. Assim, o duplo mostra-se favorável à morte do caçador, 

que repensa o posicionamento adotado ao início da narrativa.  

Dentre os tipos de manipulação apresentados neste estudo (sedução, tentação, 

provocação e intimidação), o duplo utiliza-se do processo de manipulação por provocação, a 

fim de irritar e contrariar Dean a ponto do caçador aceitar o processo estabelecido, tornando-

se então, um sujeito manipulado que age de acordo com o querer do sujeito manipulador. O 

processo de provocação, realizado pelo duplo, utiliza-se de um discurso no qual o sujeito 

manipulado é diminuído e descredibilizado, a ponto de aceitar a manipulação como forma de 

provar que as convicções apresentadas não correspondem à realidade.  

Após concluído o processo, Dean compreende que, na verdade, não concorda com os 

pensamentos que o atormentam, pois, apesar de culpar-se pelos problemas de família, ele 

entende que não foi responsável por nenhum dos acontecimentos apresentados pelo duplo. 

Então, a mudança de Dean Winchester ocorre por meio do enfrentamento das ideias que 

deveriam permanecer ocultas, mas foram evidenciadas pelo duplo. Ao final, conclui-se que 

houve a aceitação da manipulação por dois motivos: a aceitação do processo de manipulação 

por provocação, como citado anteriormente, no qual após ser diminuído o caçador tenta 

provar o oposto; e pela individualidade do sujeito manipulador. O fato do sujeito manipulador 

ser o duplo de Dean auxiliou na efetivação do processo, visto que o caçador não demonstrava 

importar-se os pensamentos que outros sujeitos tinham a respeito dele, no entanto, importava-

se com a verdade pela qual vivia, apresentada pelo duplo. Assim, a transformação ocorre 

relacionada ao fato de que Dean não poderia aceitar tais pensamentos como realidade.  

Na narrativa analisada tem-se, portanto, o primeiro enunciado de estado, no qual Dean 

inicia a cena com a certeza de que morreria e não iria fazer nada para impedir tal 

acontecimento. Então, o caçador inicia a narrativa em conjunção com a morte e 

consequentemente em disjunção com a vida, no entanto, durante o sonho, no qual dialoga 

com o duplo e identifica uma discordância de ideias, o caçador compreende, por meio da 

aceitação do processo de manipulação por provocação, que é capaz e deve tentar salvar a 

própria vida, sendo este o enunciado de fazer que apresenta a transformação, a ação realizada 

para tal mudança. Após finalizado o diálogo, novamente é identificado um enunciado de 
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estado, no qual Dean Winchester não mais apresenta-se satisfeito com o destino, visto que a 

transformação o faz entrar em disjunção com a morte, rejeitando o falecimento, e conjunção 

com a vida e salvação, pela qual o caçador resolve lutar.  

 

 

 

NOTAS: 

1 
As filmagens, realizadas em Vancouver (Província da Colúmbia Britânica), no Canadá, apresentam o 

método de filmagem de câmera única, tendo 1080i (HDTV) como formato de exibição e Dolby 
Digital 5.1. como formato de áudio.  
2 

Formada pelo elenco de pelos atores fixos: Jared Padalecki (Sam Winchester), Jensen Ackles (Dean 
Winchester) e Misha Collins (Castiel) e pelos atores recorrentes: Jim Beaver (Bobby Singer), Mark 
Sheppard (Crowley), Jeffrey Dean Morgan (John Winchester), Samantha Smith (Mary Winchester), 
Mark Pellegrino (Lúcifer), Ruth Connell (Rowena), Robert Benedict (Deus), entre outros.  
3 

O sobrenome utilizado na série faz referência à lenda estadunidense da mansão Winchester, 
localizada em San José, na Califórnia. A narrativa afirma que, após o falecimento do marido e 
fundador da companhia de armas Winchester Repeating Arms Company, William Wirt Winchester, a 
esposa Sarah Winchester herdou uma grande fortuna que acreditava ser amaldiçoada. Após conversar 
com William por meio de um médium, Sarah decide mudar-se para o Oeste com o intuito de construir 
uma casa que abrigasse os fantasmas das pessoas mortas pelas armas da família. Ao chegar na 
Califórnia, Sarah comprou uma casa de construção inacabada e ordenou que a construção jamais 
terminasse. Então, até o momento da morte de Sarah, foram construídos 160 cômodos para abrigar os 
fantasmas que amaldiçoaram a família. Fonte: GURTNER, Christian. A mansão Winchester. Blog 
Escriba Café: Nova Lima, Minas Gerais: 3 dez. 2015. Disponível em 
<https://www.escribacafe.com/post/a-mans%C3%A3o-winchester>.  
4 

Canção de letra composta por Gus Kahn (letra) e melodia por Fabian Andre e Wilbur Schwandt. 

Gravada inicialmente em 1931 por Ozzi Nelson para a Brunswick Records e por Wayne King and His 

Orchestra (vocais de Ernie Birchill) para a Victor Records. A versão mais conhecida, no entanto, foi 

gravada em 1968 por The Mamas & The Papas (vocais de Mama Cass Elliot). Fonte: BLAIR, 

Elizabeth. The Story of Dream a Little Dream. The NPR, Washington DC: 26, mar. 2000. Disponível 

em <https://www.npr.org/2000/03/26/1072082/dream-a-little-dream>.  
5 

Planta nativa da Província do Cabo Oriental na África do Sul, considerada sagrada pelos 

povos Xhosa, que utilizam da raiz para induzir sonhos lúcidos.  
6 

Condição neurológica rara, descoberta pelos neurologistas Jean-Martin Charcot e Hermann 

Wilbrand aproximadamente nos anos 1980, de perda da habilidade de sonhar e ausência de 

sonhos, causada por lesões cerebrais.  
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INFLUÊNCIAS DA ESCOLA NOVA NA OBRA INFANTIL DE MONTEIRO 

LOBATO  
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RESUMO  

Esta pesquisa pretende delinear a relação entre os pressupostos pedagógicos  e metodológicos 

da Escola Nova e a obra infantil de Monteiro Lobato,  levantando alguns momentos 

relevantes da vida desse escritor, marco da  Literatura Infantil Brasileira. Para alcançar esse 

objetivo, fez-se recortes tanto  na história da educação quanto na história da Literatura Infantil 

entre os  séculos XIX e XX. No final do século XIX a sociedade agrária cafeeira já seguia  

rumo à burguesia mercantil com vista no desenvolvimento nacional clamando  por mudanças 

em todos os segmentos. A política imigratória e a  industrialização potencializou a 

necessidade de transformação no âmbito  educacional. O movimento da Escola Nova tinha 

como ideário a educação  universal, pública, laica e gratuita, voltada para o método intuitivo, 

pois  somente assim, segundo os defensores dos pressupostos escolanonistas, o  país teria 

condições de acompanhar o crescimento industrial e se democratizar.  Para confirmar que 

Lobato compartilhava dos ideais que nortearam a Escola Nova e que os expôs em sua obra 

infantil, parte dos estudos foram dedicados a  Anísio Teixeira e à sua amizade com o escritor 

paulista. Monteiro Lobato,  sendo um homem conectado aos novos movimentos de seu 

tempo, utilizou-se  das práticas de observação e experimentação nas aventuras da sua saga  

infantil, refletindo assim, os ideários escolanovistas.  

Palavras-chave: Escola Nova; Monteiro Lobato; Literatura Infantil. 

  

ABSTRACT  

This research aims to outline the relationship between the pedagogical and  methodological 

assumptions of the New School and the child work of Monteiro  Lobato, lifting some of the 

historic moments of the life of this writer, who was  and still is a Brazilian literature children 

landmark. For this objective to be  achieved, it was necessary to make snippets in both 

education history and in  the history of children's literature from the nineteenth and twentieth 

centuries. At  the end of the 19th century, the agrarian coffee society was already moving  

towards the mercantile bourgeoisie with a view to national development calling  for changes 

in all segments. The immigration policy and industrialization  enhanced the need for 

transformation in the education sector. The New School  had ideas like public education, 

secular, and intuitive method, for only then,  according to the scholasticism‘s assumptions 

defenders, the country would be  able to keep up with the industrial and democratic growth. 

To confirm that  Lobato shared the ideals that drove the New School and exposed the child in  

his work, of the studies were devoted to Teixeira and his friendship with the  paulista writer. 
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Monteiro Lobato, being a man connected to the new movements  of his time, used the 

practices of observation and experimentation in the  adventures of his children's literature, 

thus reflecting the New School ideas.  

Keywords: New School, Monteiro Lobato, Children's Literature. 

INTRODUÇÃO   

Monteiro Lobato (1882-1948) é o grande nome da Literatura Infantil  Brasileira. Em 

seus livros, personagens nacionais sobrepõem-se às  personagens europeias que dominavam a 

literatura infantil publicada no Brasil.  Nas narrativas lobatianas protagonizam crianças 

comuns, uma boneca falante  e um sabugo. E, como mentoras Dona Benta, que detém a 

sabedoria dos  livros, e Tia Nastácia, representante da tradição oral, mistura perfeita para  

delinear as aventuras.   

As histórias não começam em grandes reinos ou castelos, e sim na zona  rural, 

precisamente num sítio, representação de liberdade e de naturalidade. A  mata da região 

guarda não somente animais falantes do mundo infantil, mas também personagens folclóricas 

da cultura brasileira.  

Ainda que seu diferencial tenha sido a valorização das personagens e  histórias 

nacionais, o escritor não abandonou o mundo maravilhoso dos contos  de fada, no entanto, 

extrapolou o portal do maravilhoso agregando mitos clássicos e personagens históricos.   

Sendo multifacetado, dono de uma escrita envolvente e peculiar, Lobato  trouxe para 

o mundo do Sítio do Picapau Amarelo vários mundos, vários  tempos históricos e várias 

ciências. A literatura infantil de Monteiro Lobato  apresentou-se com um ―projeto literário e 

pedagógico sob medida para o  Brasil‖, segundo Marisa Lajolo (2000, p. 60).  

A escrita diferente e inovadora revela-se de forma crescente nas obras  de Monteiro 

Lobato, fruto da influência de educadores que lutavam pela  reforma na educação brasileira, 

dentre esses, seu amigo, Anísio Teixeira, fato  endossado pela correspondência entre ambos.  

O objetivo deste trabalho é percorrer parte da história da literatura infantil  no Brasil e 

apontar a relação dos pressupostos escolanovistas com a obra infantil de Monteiro Lobato. 

Para tanto, serão abordados alguns dos fundamentos da Escola Nova, e também a amizade de 

Monteiro Lobato com  Anísio Teixeira, nome relevante desse movimento.  

―Escola Nova‖ é um movimento que surgiu na Europa no final do século  XIX e se 

espalhou para outros lugares, ganhando força nos Estados Unidos. Essa corrente propõe 

mudanças significativas no ensino educacional. Visa a  democratização do conhecimento, a 

fim de colocar o aluno como agente  principal e transformador no processo de aprendizagem.  
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No Brasil, o movimento fortaleceu-se no início do século XX a partir do  ano de 1920, 

onde Lobato inicia e intensifica a publicação de obras literárias no  âmbito infantil.  

O trabalho se fundamentará em pesquisa básica qualitativa de revisão  bibliográfica, 

contando, principalmente, com os estudos de: Anísio Teixeira  (1969), Nelly Novaes Coelho 

(1991), Marisa Lojolo (2000), João Luís  Ceccantini (2009), Roberto Penteado (2011), Regina 

Zilberman (1983) e  Dermeval Saviani (2004).  

O primeiro capítulo discorrerá sobre Lobato e os Fundamentos da Escola Nova, 

procurando mostrar que Lobato foi um intelectual ligado aos  movimentos inovadores 

educacionais de sua época. A amizade com Anísio  Teixeira, é o subtema desse capítulo, nele 

percorre-se o desenvolvimento  dessa frutífera amizade e como essa ligação foi importante 

para a corrente  escolanovista e para a obra infantil de Lobato.  

No capítulo 2, O início da Literatura Infantil no Brasil, ressalta-se os  primórdios da 

literatura brasileira voltada especificamente para criança,  trazendo no subtema registros 

marcantes de Lobato e sua história com a  Literatura Infantil.  

E, para encerrar, o capítulo 3, Marcas escolanovistas na obra infantil de  Monteiro 

Lobato, elenca algumas práticas educacionais na ―escola‖ do Sítio do  Picapau Amarelo. 

 

 LOBATO E OS FUNDAMENTOS DA ESCOLA NOVA  

No século XIX, com a chegada da República, muitos acontecimentos  levaram ao 

clamor por um novo modelo na educação, porém não houve  grandes mudanças, pois a 

educação permanecia arraigada aos princípios  religiosos e voltada para os aristocratas. Até o 

início do século XX, a grande  maioria das crianças continuava sem acesso à educação, o 

analfabetismo se  estendia a 80% dos brasileiros. A burguesia mercantil e patriarcal dominava 

o  conhecimento e a educação era fechada em seus filhos.  

Nesse período, iniciou-se, no meio dos intelectuais, um movimento a  favor de 

reformas na educação brasileira. Tal movimento, denominado Escola  Nova, consistia na 

crítica à pedagogia tradicional e enciclopedista. Para a nova corrente educacional o ensino 

deveria centrar-se no aluno e nas suas  necessidades, levando em consideração seu contexto 

social.  

A realidade, porém, é que a escola primária não pode ser simplesmente seletiva, mas 

precisa de cuidar seriamente dos alunos de todos os tipos e todas as inteligências que 

a procuram - e que até obrigatoriamente a devem procurar - para lhes dar aquele 

lastro  mínimo de educação, capaz de nos estabilizar e dar à nação as  necessárias 

condições de gravidade e responsabilidade. Quebrados  os óbices à unificação 

democrática do povo brasileiro, percorre, com  efeito, todas as suas camadas, e 

sobretudo as mais baixas, um ímpeto de ascensão social a que só a educação poderá 

dar ordem e  estabilidade (TEIXEIRA, 1969, p.23).  
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Com as novas demandas geradas pelos acontecimentos no século XX,  como: 

urbanização, industrialização, Semana da Arte Moderna, Revolução de  30, Governo 

Provisório de Vargas e o Manifesto dos Pioneiros, o movimento da  Escola Nova ganhou 

força. Diante dessa realidade, influenciados pelas  correntes americanas e europeias de 

reforma educacional, os intelectuais  reformadores lutaram para implementação dos ideais 

escolanovistas, tendo  como base os seguintes pilares: escola pública, única, laica e 

obrigatória,  ―reivindicando maior autonomia para a função educativa e a descentralização  do 

ensino‖. (Saviani, 2004).   

Monteiro Lobato se encontrava dentro da efervescência política e  cultural e participou 

diretamente da divulgação dos artigos dos pressupostos da  Escola Nova, publicando-os na 

Revista do Brasil, desde 1918, revista de sua  propriedade. Possivelmente, aí se estabeleceram 

os primeiros flertes com o movimento escolanovista e com Fernando Azevedo (1894-1974), 

nome de  relevância dentro dessa corrente.   

       A Revista do Brasil passou a ser fundamental para a circulação das  ideias da Escola 

Nova, inscrevendo-se como referência, pois estava conectada ―no movimento de ideias que 

renovaram a escola do século XX na medida em  que traz artigos e notícias que circulavam 

nos impressos da comunidade  pedagógica para discutir essas questões‖, segundo Abreu 

(2009, p.62).  

O ápice dos pressupostos escolanovistas se deu com a publicação, em  1932, do 

Manifesto dos Pioneiros. Esse documento foi redigido por Fernando  Azevedo, mas com 

pensamentos de vários signatários, sendo Anísio Teixeira o  maior contribuinte, e juntando-se 

a eles o educador Lourenço Filho (1897-  

1970).   

Monteiro Lobato não esteve diretamente ligado ao Manifesto dos  Pioneiros, no 

entanto, a sua amizade com Anísio Teixeira (1900 - 1971) endossou as ideias da reformulação 

educacional.  

1. A amizade com Anísio Teixeira  

A amizade entre Monteiro Lobato e Anísio Teixeira estreitou-se em  terras norte-

americanas, em Nova York, em 1927, quando Lobato exercia o  cargo de Adido Comercial do 

Brasil e Anísio fazia sua primeira visita ao país  para conhecer de perto o sistema educacional 

americano.   

Em 1928, Anísio voltou a Nova York para se dedicar aos estudos no  Departamento de 
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Educação da Universidade de Columbia. Para Lobato o  rapaz, de inteligência rara, era 

―lapidado por Deweys e Kilpatricks‖. Deweys e  Kilpatricks foram filósofos norteamericanos 

centrados no liberalismo  pragmático. Defendiam o ―método dos projetos‖ na educação, ou 

seja, educar a  partir de problemas reais do cotidiano do aluno, que tempos depois, tornar-se-

ia um dos pressupostos da Escola Nova.   

O filósofo norte-americano John Dewey (1859-1952) defendeu fortemente os ideais 

de liberdade e democracia no ensino. De forte  tendência pragmática e liberal, seus 

escritos defenderam uma escola essencialmente empírica, do aprender fazendo, da 

experimentação. Para ele o foco do ensino é o aluno e suas necessidades, é o  

compartilhar de experiências e a escola precisa criar espaços que estimulem a 

criatividade, o lazer e as descobertas. Seu pensamento foi âncora para o 

construtivismo e o escolanovismo, uma vez que para Dewey educação é a 

reconstrução da experiência. Influenciou o pensamento de seu aluno de pós-

graduação Anísio Teixeira, impulsionando-o a divulgar sua obra no Brasil, marcando 

fortemente  as bases do movimento da Escola Nova (VASCONCELOS, 2012, p. 

157).  

Quando o amigo retornou ao Brasil, em 1929, o escritor paulista  escreveu uma carta 

de apresentação de Anísio Teixeira ao amigo Fernando de  Azevedo que, então, exercia o 

cargo de Diretor de Instrução Pública do Distrito  Federal. A carta repercutiu e trouxe grande 

abertura no meio político e  intelectual de São Paulo e Rio de Janeiro para Anísio Teixeira, 

tornando-o um  grande nome no projeto de reforma da educação brasileira.   

Lobato estava entusiasmado com o retorno de Teixeira ao Brasil, pois compartilhava 

do mesmo pensamento de Anísio Teixeira sobre a Educação.   

 

Fernando. Ao receber esta para! Bota para fora qualquer Senador que te esteja 

aporrinhando. Solta o pessoal da sala e atende o apresentado, pois ele é o nosso 

grande Anísio Teixeira, a inteligência mais brilhante e o maior coração que já 

encontrei nestes últimos anos de minha vida. O Anísio viu, sentiu e compreendeu a 

América e aí te dirá o que significa esse novo fenômeno no mundo (Vianna Filho, 

1990, s/p).  

A amizade de Anísio Teixeira com Fernando de Azevedo o aproximou  também de 

Lourenço Filho, e os três formaram a liderança do movimento  educacional que, em 1932, 

eclodiu no Manifesto dos Pioneiros.  

Anísio Teixeira publicou um livro sobre suas convicções e teorias da  educação e 

enviou um exemplar para Lobato. Viana e Fraiz (1986) explicam  que o livro enviado para 

Lobato teria sido ―Instrução Pública no estado da  Bahia‖, publicado em 1928 e que, Lobato, 

elogia o conteúdo do livro. O amigo,  

ao lê-lo, demonstrou interesse e entusiasmo pelas ideias de Teixeira e  recomenda que o 

mesmo envie exemplares para Alarico Silveira e a Fernando  de Azevedo a fim de disseminar 
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suas ideias brilhantes a despeito da educação,  pois, ambos ocupavam cargos políticos e 

educacionais importantes no Brasil:  

Meu caro Anísio 

 Recebi o seu livro e estou a lê-lo com o interesse e simpatia que me causam os 

trabalhos ―pensados‖. Que penetração, que visão segura do problema! Poucas vezes 

tenho encontrado inteligência lúcida como a sua e tão penetrante. [...] Mande um 

exemplar ao Alarico Silveira, secretário da Presidência, e outro a Fernando de 

Azevedo, diretor da Instrução do Rio. A eles escreverei recomendando que leiam 

religiosamente o seu trabalho e  tenho a certeza de que de dois pelo menos você será 

entendido. Um grande abraço de parabéns (VIANA; FRAIZ, 1986, p. 31).  

Com base nas cartas entre Monteiro Lobato e Anísio Teixeira, compiladas por Viana e 

Fraiz, no livro Conversa entre amigos: correspondência  escolhida entre Anísio Teixeira e 

Monteiro Lobato (1986), nota-se que a  amizade dos dois intelectuais seguiu no mesmo 

sentido sobre a educação  brasileira, tendo como foco o progresso do país, levando em 

consideração os  conceitos escolanovistas.  

[...] Eureca! Eureca! Você é o líder, Anísio! Você é que há de moldar o plano 

educacional brasileiro. Só você tem a inteligência bastante  clara e aguda para ver 

dentro o cipoal de coisas engolidas e não digeridas pelos nossos pedagogos 

reformadores. Acho que antes de reformarem qualquer coisa ou proporem reformas 

os mais adiantados e ilustres dos líderes educacionais do momento o que devem 

fazer-se a si próprios, isto é, aposentarem-se e saírem do caminho. Eles não entendem 

a vida, Anísio. Eles não conhecem, senão de  nomes, aqueles pícaros (Dewey & Co.) 

por cima dos quais você  andou e donde pode descortinar a verdade moderna. Só 

você, que  aperfeiçoou a visão e teve o supremo deslumbramento, pode, neste, falar 

de educação (VIANNA; FRAIZ, 1986, p. 68, grifo de  Monteiro Lobato).  

Tanto para Anísio Teixeira quanto para Monteiro Lobato, a educação  deveria 

acompanhar as grandes transformações pelas quais passavam o  mundo moderno, onde se 

exigia alunos ativos e professores com o  conhecimento reciclado. Cassiano Nunes (1986), 

um estudioso de Monteiro  Lobato, afirma que:  

 

O convívio com Fernando de Azevedo e, principalmente, com Anísio Teixeira deve 

ter acentuado em Lobato o interesse pela educação.  Acredito que foi o contato com 

Anísio que levou o contador de histórias a ir mudando cada vez mais a literatura 

infantil da pura  imaginação para a preocupação do ensino...Isto é: Lobato, sem  

abandonar o seu mundo de divertimento, resolveu lecionar matérias escolares: 

História, Gramática, Geografia, Aritmética (NUNES, 1986,  p. 87).  

A amizade entre Anísio e Lobato perdurou até o falecimento do escritor  paulista, em 

1948. A correspondência entre ambos foi intensa e revela a  influência do educador sobre o 

escritor, pois Monteiro Lobato além de escrever com vista na imaginação, prazer e 
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criatividade, também desenvolveu livros com  cunho pedagógico e, certamente, como bom 

estrategista que era, lançou livros  para acompanhar as novas tendências educacionais 

 O INÍCIO DA LITERATURA INFANTIL E JUVENIL NO BRASIL  

A literatura infantil e juvenil brasileira foi marcada por contrastes  e encontrava-se 

dentro da realidade de transformações no final do século XIX. Caminhava, contudo, a passos 

lentos, sem representatividade expressiva para  atender aos burgueses em ascensão dos 

centros urbanos. Estes almejavam  livros e escolas contextualizadas para educação de seus 

filhos.  

Com o propósito de atender a essa demanda, vários escritores se  dedicaram à tradução 

de clássicos da literatura infantil europeia. Por um longo  período a literatura infantil ditou 

valores com base na coragem e na  harmonização, visando à boa moral. Os primeiros livros 

infantis publicados no  Brasil foram vinculados a um rígido sistema educacional e, portanto,  

produzidos para o ensino e formação de crianças dentro das escolas,  demonstrando que 

literatura e educação traçaram um caminho interligado.  

Segundo Coelho (1991, p.204), o entre-séculos foi marcado por eventos  ―de real 

alcance [...] e incorpora em suas áreas também a produção literária  para crianças e jovens‖. 

Esses eventos abarcavam a valorização do saber,  pensamentos nacionalistas e liberais, que 

conduziam para manifestações de  cunho reformista na pedagogia e na literatura.  

Com a desilusão econômica provocada pelas crises do início do século  XX, a 

população urbana empobreceu. A atração pela vida nas grandes cidades  diminuiu e, para tirar 

o foco dos centros urbanos, muitos escritores voltaram a  dignificar a vida na zona rural, como 

pode se ler na crônica ―  volta‖, de Lima  Barreto.  

 

Voltam agora; voltam, um a um, aos casais, às famílias, para a terra, para a roça, 

donde nunca devia ter vindo para atender tolas  vaidades de taumaturgos políticos e 

encher de misérias uma cidade cercada de terras abandonadas que nenhum dos nossos  

consumados estadistas soube ainda torná-las produtivas e úteis (BARRETO, p. 82, 

1956).  

 

Nesse contexto de exaltação do rural ganha espaço o escritor Monteiro  Lobato com 

sua escrita voltada para a literatura infantil, como afirma  Cavalheiro:  

 

A literatura infantil praticamente não existia entre nós. Antes de Monteiro Lobato 

havia tão somente o conto com fundo folclórico.  Nossos escritores extraíam dos 

vetustos fabulários o tema e a moralidade das engenhosas narrativas que 

deslumbraram e enterneceram as crianças das antigas gerações, desprezando,  

frequentemente, as lendas e tradições aparecidas aqui, para  apanharem nas tradições 
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europeias o assunto de suas historietas (CAVALHEIRO, 1962, p.144).   

Ele soube aproveitar o tema ruralista conseguindo manter o equilíbrio  entre o rural e o 

moderno, segundo aponta Nelly Novaes Coelho (1991), e  ainda atendeu aos apelos por uma 

literatura que valorizasse o nacional e se distanciasse da escrita dos colonizadores, ao romper 

com o moralismo e a  religiosidade.  

1 A história de Lobato com a literatura infantil  

José Bento Marcondes Monteiro Lobato nasceu em Taubaté – interior de  São Paulo 

(SP), no dia 18 de abril de 1882. Viveu sua infância entre a área urbana e rural. Na fazenda de 

seu avô, o fascínio pelos livros da biblioteca já  lhe preenchia boa parte de sua infância. Tais 

vivências e memórias possibilitaram conhecimentos que foram exploradas mais tarde em sua 

obra  infantil.  

A biblioteca de meu avô é ótima, tremendamente histórica e científica. Merecia uma 

redoma [...]. Há uma coleção do Journal dês Voyagens que foi meu encanto em 

menino. Cada vez naquele tempo me pilhava na biblioteca de meu avô, abria um 

daqueles volumes e me  deslumbrava (LOBATO,1956a, p.50-51).  

Quando estudava direito, no Largo São Francisco, juntou-se a outros  estudantes para a 

formação de um grupo de leitura e discussões sobre literatura, denominado ―Cenáculo‖. Essas 

atividades resultaram em alguns  escritos juvenis sem grande relevância, na maioria, versos 

parnasianos. Posteriormente alguns frequentadores desse grupo passaram a escrever para o 

jornal ―Minarete‖, de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. Nesse momento, as ideias 

do jovem Lobato já estavam mais consolidadas, fazendo  transparecer o flerte com o 

anarquismo e traçando, também, um caminho rumo  ao modernismo. Mais tarde, Lobato 

juntou seus contos publicados no  ―Minarete‖ e em outros jornais, escritos entre 1900 e 1910 

e os publicou no livro  Cidades Mortas, cuja primeira edição foi em 1919. 

O escritor compartilhava com os pensadores anarquistas a perspectiva  de que a 

educação deveria formar crianças autônomas. Tal pensamento foi  traçado por suas leituras 

sobre escolas alternativas formadas por anarquistas e, anos depois, por sua intensa amizade 

com Anísio Teixeira.   

Na sua fase adulta, com a morte de seu avô, o Visconde de Tremembé,  Lobato 

herdou a Fazenda Buquira. A administração da fazenda consumiu  alguns anos de sua vida, 

tempo esse também dedicado à leitura e à escrita.  Muitas foram suas experiências: advogado, 

promotor, adido comercial,  empresário, tradutor, escritor e editor. Foi um dos intelectuais de 



355 
 

maior  expressão de sua época. Essas experiências, aliadas à acurada observação  da vida, 

contribuíram para a formação de sua escrita tão peculiar e  revolucionária.  

Em várias cartas ao amigo Godofredo Rangel (1884 – 1951), reunidas  em dois 

volumes intitulados A Barca de Gleyre, Monteiro Lobato revela que o  desejo de escrever para 

crianças teve um impulso muito particular: o fato de  seus próprios filhos não terem uma 

literatura que atendesse o que ele, como  pai literato, ansiava. A princípio projetou um 

investimento em traduções à moda  nacional, sem cunho moralista, como registra no segundo 

tomo de A Barca de  Gleyre (1956, p.104).  

Coisa para crianças. [...] Ora, um fabulário nosso, com bichos daqui e  em vez dos 

exóticos, se for feito com arte e talento, dará coisa  preciosa [...]. Que é que nossas 

crianças podem ler? Não vejo nada‖. Fábulas assim seriam o começo da literatura que nos 

falta. Como  tenho um certo jeito para impingir gato por lebre, isto é, habilidade por 

talento, ando com ideia de iniciar a coisa. É de tal pobreza e tão besta  a nossa literatura 

infantil, que nada acho para a iniciação de meus  filhos.‖  

O projeto das traduções aconteceu. Ele adaptou e traduziu os Irmãos  Grimm, 

Andersen, Lewis Carroll, Robinson Crusoé, Mowgli, Aventuras de Tom  Sawyer, Pollyana, 

Moby Dick, Tarzan, entre outros títulos.  

Em 1920, Lobato apresentou os primeiros fragmentos de ―A Menina do  Nariz 

Arrebitado‖ que foram publicados na Revista do Brasil (SP) e conquistaram os leitores, o 

que levou Lobato a lançar seu primeiro livro infantil.  Logo em seguida, relançou-o, com o 

mesmo título, pela Editora Monteiro  Lobato e Cia. O primeiro livro tinha 43 páginas, em 30 

X 20, cartonado, com o  diferencial das ilustrações coloridas do renomado Voltolino.   

   Monteiro Lobato captou a atenção do público infantil com suas histórias  

inspiradas na memória, na imaginação e no desejo de escrever algo como  fonte de prazer e 

conhecimento. Explorou o universo lúdico, e conseguiu  atender à curiosidade e ao espírito 

aventureiro das crianças.  

O livro obteve um êxito extraordinário, e Lobato lançou no ano seguinte  o segundo 

livro de leitura, intitulado Narizinho Arrebitado, com uma tiragem de  50.500 exemplares. 

Desses, 50.000 volumes foram comprados pelo governo  paulista, com a finalidade de 

distribuí-los à escola pública (COELHO, p.227,  1991). Esse feito revela que Lobato 

também era um estrategista comercial e  implantou, a partir de seus livros, novas formas de 

comercializar esse produto.   

Nas primeiras edições ainda foram mantidas características da literatura do final do 

século XIX, onde o maravilhoso estava presente no real. No entanto, ao lançar ―Reina ões de 

Narizinho‖, o real e o maravilhoso se fundiram. As  personagens, dessacralizadas, fazem 

parte do cotidiano. O trânsito é fluido  entre o imaginário e o real. Assim, Lobato legitimou a 
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função do artista como  mediador da realidade.  

O escritor mesclou o rural com seu conhecimento do mundo moderno,  propondo 

viagens pelo passado, ressaltando o presente da época e projetando  novos rumos para a 

literatura infantil: ―Lobato é o divisor de águas que separa  o Brasil de ontem e o Brasil de 

hoje. Fazendo a herança do passado, imergir no  presente. Abre portas para novas ideias e 

formas que o nosso século exige.‖  (COELHO, 1991, p. 225).  

O interesse do autor não era apenas a produção de livros, mas também  a produção de 

conhecimento de mundo. Na carta escrita ao amigo Godofredo  Rangel, Lobato afirma que 

―escrever para criança é todo um mundo‖, tais  palavras revelam uma de suas intenções 

literárias, a de produzir livros para  que crianças quisessem habitar, e a partir daí, possibilitar 

experiências. Nessa  correspondência trocada com Rangel, no segundo tomo de A Barca de 

Gleyre (1956, p. 292), Lobato afirma:  

 

De escrever para marmanjos, já me enjoei. Bichos sem graça. Mas  para as crianças, 

um livro é todo um mundo. Lembro-me de como vivi  dentro do Robinson Crusoé, de 

Laemmert. Ainda acabo fazendo  livros onde as nossas crianças possam morar.  

Para além da escrita ―diferente‖, Lobato inovou com as ilustrações,  imprimindo 

novos rumos para a literatura infantil e juvenil. A ilustração desses  textos é uma das marcas 

de inovação propagadas pelos escolanovistas.  

A Revista Fundamentos, que foi fundada pelo próprio Monteiro Lobato,  no ano de sua 

morte, 1948, trouxe um número especial em homenagem ao  escritor paulista. Nessa edição 

exaltou-se não só a obra do escritor, mas traços  de sua personalidade peculiar e a luta por um 

Brasil moderno.  

 

Não é fácil, nos limites de uma revista, delinear o perfil do homem e  do escritor que, no 

dizer de Afonso Schmidt ―realizou obra tão vasta e  profunda, que ao desaparecer do 

nosso meio não poderá ser  substituído no posto de combate por um homem ou por 

alguns, mas por uma geração inteira‖ [...]. A nossa visão de  Monteiro Lobato se 

contrapõe à daqueles que o encaram apenas  como um escritor de estilo original e 

brilhante, digno de consagração antológica, e se esqueceu de ver o aspecto mais saliente 

de sua personalidade: o de homem de ação, ―idealista do progresso material‖, que sempre 

compreendeu e lutou pelos magnos problemas de nacionalidade (Revista Fundamentos, 

v.II, nºs 4 e 5, Set-Out, 1948).  

As palavras do editorial citado acima ecoaram como uma profecia, pois  na literatura 

infantil brasileira até a atualidade, não surgiu uma obra de  tamanha proporção e premiação 

para superar a obra infantil de Monteiro  Lobato. 
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MARCAS ESCOLANOVISTAS NA OBRA INFANTIL DE LOBATO  

Ao se falar em infância e adolescência, entende-se que a criança, ao  longo dos 

últimos séculos, ganhou centralidade. Os séculos XIX e XX  consolidaram que a criança não 

é um adulto em miniatura, e Lobato entendeu  o sentimento da infância, se preocupando com 

a valorização das  particularidades da infância e da adolescência, não fugindo de assuntos que  

abarcassem conteúdos escolares, mas modificando a forma de apresentá-los,  levando em 

consideração o processo de ensino.  

A criança é um ser onde a imaginação predomina em absoluto. O meio de interessá-la 

é falar-lhe à imaginação. Vive num mundinho real e dele só sai, para, aos poucos, ir 

penetrando no das duras e  cruas realidades, quando com o natural desenvolvimento 

do cérebro, a intensidade da imaginativa vai-se apagando. [...] os princípios a que 

devem obedecer os livros, revistas e jornais para crianças resumem se em serem 

livros, revistas e jornais para crianças – a crisálida donde o homem vai sair, e nunca 

para homens de pouca idade (LOBATO, 1959, p. 250 e 251).  

Segundo alguns estudiosos de Monteiro Lobato, o escritor paulista  projetou de 

forma consciente sua obra infantil, utilizando-a para compartilhar  suas ideias e influenciar a 

nova geração. Segundo Penteado (2011, p.157), a  literatura infantil de Lobato é ―uma 

estratégia para a formação dos futuros  cidadãos, encarregados de construir a democracia 

liberal que Lobato sonhou.  Lobato sempre tentava ajustar os valores da sociedade brasileira 

em suas  obras.‖  

Aos antigos valores da sociedade tradicional, [...] dirigida a uma  criança considerada um 

―adulto em miniatura‖, sobrepõem-se os novos valores, que hoje já podem ser encontrados 

na literatura infantil mais recente: o espírito comunitário, relativismo, estímulo à 

capacidade mental e à intuição, redescoberta das origens culturais,  valorização do 

trabalho como meio de realização do homem e uma linguagem literária sem convenções, 

dirigida a uma criança vista  como ―ser em formação‖, cujo potencial, ―depende 

fundamentalmente da educação ou da orientação que tiver...‖ (PENTEADO, 2011, p.153  

e 154).  

É notável como Monteiro Lobato, na construção de sua literatura infantil,  recupera a 

memória dos contadores de história. Pode-se afirmar que o escritor teve como desafio renovar 

na tradição, olhando firmemente para o moderno,  mas sem perder a conexão com a tradição e 

com a cultura do povo. 

A partir desse contexto Lobato desenvolveu vários volumes da obra  infantil, O Sítio 

do Picapau Amarelo, ao todo são 22 livros. Nas aventuras no  sítio, os métodos tradicionais 

são ressignificados e somados a novos, como o  método intuitivo. Esse método ganha força 

com os escolanovistas e Lobato faz  dele sua mola propulsora. O escritor, em suas aventuras, 

explora o princípio  dos sentidos, onde a observação dos objetos e da natureza guia a prática.  
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No uso dos sentidos as crianças protagonistas do Sítio do Picapau  Amarelo 

experienciam e aprendem gramática, em Emília no país da gramática (1934); história, em 

História das Invenções(1935); matemática, em Aritmética  da Emília (1935); ciências, em 

Serões de Dona Benta (1937); tradição cultural,  em História de Tia Nastácia(1945); 

geografia, em Geografia de Dona  Benta(1947) e vários assuntos que moram no universo da 

educação.   

Embora a obra infantil de Lobato não aborde intrinsecamente a questão  educacional, 

suas histórias, títulos e livros conduzem ao pensamento de que  suas convicções sobre o novo 

modelo de educação são seguidas em sua saga  infantil.   

As personagens Narizinho, Pedrinho, Dona Benta, Tia Nastácia, Emília,  Visconde de 

Sabugosa, entre outras, compõem o universo lobatiano com a  mesma verdade. Sendo eles 

reais ou pertencentes ao universo do faz-de-conta, estão posicionados numa ação que 

evidencia a curiosidade e a  liberdade. A curiosidade para impulsionar o aprendizado e, a 

liberdade, para  ensinar e aprender. Ana Mariza R. Filipouski observa que, no Sítio do 

Picapau  Amarelo, ―a moral tradicional é abandonada em prol de uma verdade individual,  

observável e constatável. As personagens optam por uma moral de situação e  instauram no 

sítio, a liberdade‖ (FILIPOUSKI, 1983, p. 104). Completando esse  pensamento, Lajolo 

(2000) esclarece que a obra infantil de Lobato:  

 

  [...] é um projeto literário e pedagógico sob medida para o Brasil que se viu nascer 

e multiplicar-se ao longo de mais de vinte anos. Monteiro  Lobato aposta alto na 

fantasia, oferecendo a seus leitores modelos  infantis – as personagens – cujas ações 

se pautam pela curiosidade,  pela imaginação, pela independência, pelo espírito 

crítico, pelo humor  (LAJOLO, 2000, p. 60).  
 

A grande mediadora do conhecimento na saga infantil, Dona Benta, é a representação 

do que Lobato e os escolanovistas almejavam para um  professor. Uma mentora aberta às 

novidades da ciência e que não impunha o  conhecimento, mas o compartilhava, orientando 

seus pupilos. Percebe-se essa ação quando Emília arquitetou A Reforma da Natureza, e Dona 

Benta, a orientou e estabeleceu limites: ―Emília, eu reconheço as suas boas intenções.  Você 

tudo fez na certeza de estar agindo pelo melhor. Mas não calculou uma  porção de 

inconveniências‖ (LOBATO, 1975, p.27). Por outro lado, Dona Benta  valorizava as boas 

ideias, como no caso do livro comestível: ―Sim, Emília, esta  ideia do livro comestível me 

parece ótima, um verdadeiro achado‖ (LOBATO,  1975, p.28). E ainda, mantendo o 

equilíbrio e valorizando os feitos da boneca:  ―Está bem, Emília. Vou examinar detidamente 

todas as reformas que você fez,  porque estou vendo que há muita coisa aproveitável‖ 

(LOBATO, 1975, p. 29).   
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Para teorizar a prática da professora Dona Benta, evoca-se o  pensamento de Anísio 

Teixeira, com sua visão de que o ensino deve ser  orientado, de forma a produzir consciência. 

Na ―escola‖ do Sítio do Picapau  Amarelo, e nos pressupostos dos reformadores, o professor é 

o mediador, mas  não o detentor do ensino, e sim, do processo de aprendizagem.  

A unidade constitutiva do programa escolar é a atividade aceita pelo aluno e por ele 

devidamente planejada. As atividades devem ser tais,que levem os alunos à 

aprendizagem dos conhecimentos, hábitos e atitudes indispensáveis para resolver os 

problemas de sua própria  vida. O papel do professor está em despertar os problemas, 

torná-los sentidos ou conscientes, dar-lhes uma sequência organizada e prover os 

meios necessários para que os alunos os resolvam, de acordo com o melhor e os 

melhores conhecimentos (TEIXEIRA, 1968, p.64).  

 

Outra característica de um mestre, na visão dos pressupostos  escolanovistas, é a de 

instigar a curiosidade dos aprendizes. Cilza Bignotto  (1999, p.150), em sua tese de 

doutorado, afirma que, nas histórias de Lobato:  

[...] as crianças são ativas e decidem que assunto querem aprender, depois de terem o 

interesse despertado por Dona Benta. O ensino se dá como Anísio Teixeira havia 

proposto em Escola Progressista: ―O desejo do aluno, o seu interesse para usar a 

palavra consagrada, oriente o que ele vai aprender‖. Assim, o desejo de aprender 

astronomia, nasce nas crianças em uma noite de verão quando brincam em torno de 

Dona Benta, que olha fixamente as estrelas.  

Nesse quesito o amigo Anísio louva o ―santo trabalho‖ de Lobato,  considerando-o de 

grande valor para instigar a inteligência de quem o lê. Em  uma carta, escrita em 7 de julho de 

1937, Anísio exalta a importância dos livros  de Lobato, principalmente quanto às questões 

científicas, tanto para as  crianças quanto para os adultos: 

Dentro de meses saem os seus novos livros [Serões de Dona Benta e o Poço do 

Visconde], os de ciência... E o mundo sem fantasmas, que você está a criar para as 

crianças. Santo trabalho, meu caro Lobato, trabalho que me enternece a inteligência 

muito mais que o possa imaginar. Quando o vejo, a procurar com o ferro e o petróleo 

dar espinha dorsal ao nosso invertebrado Brasil econômico, e com seus arejar a 

inteligência do meninão brasileiro que se vai erguer nas suas pernas traseiras, fico a 

sonhar com a sua estátua. Porque ainda  se há de marcar as épocas no país com você. 

As ideias que lhe roem a cabeça como piolhos são do topo das que roíam a cabeça 

daquele  outro visionário que foi Bacon. Com ferro, petróleo e inteligência se há de 

afinal construir a ―componente nova‖ de Euclides (VIANA; FRAIZ, 1986, p. 83).   

O livro Serões de Dona Benta, publicado em 1937, mencionado na carta  de Anísio, 

traz conhecimentos de formação científica. Esse livro é considerado  de cunho pedagógico 

por vários estudiosos da obra de Monteiro Lobato. Nele,  Dona Benta assume o papel de 

professora, no entanto, aborda as questões  escolares de forma sistematizada, porém lúdica, 
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trazendo para os serões  conceitos de componentes curriculares considerados tão difíceis de  

entendimento, como química, física e astronomia, porém desmistificando o  ―monstro‖ que 

essas disciplinas representam na escola, tornando mais  prazeroso e eficiente o caminho do 

saber.  

        No livro supracitado a curiosidade é estimulada e o caminho da ciência é  exposto de 

forma simples, convocando os aprendizes para a leitura de novos  livros, onde poderiam 

adquirir mais conhecimento e descobrir outras ciências. Nessa escola, Dona Benta conclama 

seus alunos a observarem os fenômenos  da natureza. A partir dessas observações, mistérios 

do ar, do fogo e da água  são desvelados. Além de implementar um pequeno laboratório na 

casa, o sítio  tinha o laboratório da natureza que proporcionava experiências práticas, e  Dona 

Benta se valia de cada acontecimento para estimular o aprendizado:  

 

― Que passarinho será aquele? ― murmurou, falando consigo mesmo. E saiu 

disparado para ver. ― Ora aí está como se forma a ciência ― disse a boa senhora. ― 

Se o canto fosse de sabiá, Pedrinho não se incomodaria, porque já conhece o sabiá. 

Mas como não reconheceu o canto, ficou logo assanhado por saber ― e foi correndo 

ao pomar. A curiosidade diante dum fenômeno que não conhecemos é a mãe da 

ciência. Logo depois, Pedrinho voltou. ― Era uma saíra das raras ― a segunda que 

vejo por aqui ― disse ele, e Dona Benta continuou a desenvolver o seu tema: ― 

Muito bem; sua curiosidade, Pedrinho, fez que você adquirisse um conhecimento 

novo. Ficou sabendo que esse canto é duma saíra rara  por aqui. Para chegar a essa 

conclusão, você teve de observar o fenômeno ― de ir ver, porque só com o ouvido 

não podia identificar o  passarinho‖ (LOBATO, 1975 p.159). 

Ademais, Lobato faz o leitor pensar sobre a imensidão do universo e a  pequenez de 

alguns homens, a exemplo, os ditadores. Assim, ele conduz as  crianças à reflexão das 

atitudes humanas e suas consequências, ponto de  relevância para a formação de uma criança.  

É certo que o livro Serões de Dona Benta é uma inesgotável fonte de  ensino, bem 

como toda a sua obra. Monteiro Lobato foi um escritor que exalava  conhecimento e, para 

além disso, foi um visionário, conseguindo enxergar  feitos que somente o futuro poderia 

revelar, como o voo de um avião acima das  

nuvens. Tinha uma capacidade única de ensinar através da imaginação.  Indubitavelmente, 

aproveitou o momento de clamor pela transformação na  educação e os ideários 

escolanovistas, unindo-os aos seus próprios ideais e  propagou-os de maneira criativa em sua 

saga infantil.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em meio a um sistema educacional rígido, desejoso de inovações, e das  inquietações 

que afligiam a sociedade do século XX, a saga infantil de Monteiro  Lobato exprimiu a luta 

por um Brasil ―de nariz arrebitado‖. Um país que tratasse  os problemas sociais, educacionais 

e políticos de forma moderna, visando o  progresso para as crianças brasileiras e, 

automaticamente, para a nação  brasileira. As ideias que permeiam sua obra infantil sugerem 

alternativas para  promover mudanças na estrutura social e na educação brasileira, tendo em 

vista os pressupostos da Escola Nova.  

Monteiro Lobato conseguiu escrever de forma que as personagens das  histórias 

fossem protagonistas de seu próprio processo de aprendizado. O escritor, de forma livre e 

espontânea, aproveitou os novos métodos, tendo  como ápice o método intuitivo norteado pela 

observação e pelas experiências.  Esse é o processo que Lobato defendeu no ensino e 

aprendizado de sua  escola: estímulo + curiosidade + aprendizado + prática + repasse. Essa 

prática  educativa reflete os ideários escolanovistas.  

Bem se sabe que a Escola Nova não permaneceu tal qual foi almejada e, até os dias 

atuais, há uma busca por inovação na educação. Ainda há o  sonho de uma escola como a do 

Sítio do Picapau Amarelo, que tenha como  objetivo estimular o aprendizado, partindo do 

interesse da criança, do método  de observação e da mediação do professor, de maneira 

criativa e estimulante. A obra de Monteiro Lobato continuará reverberando e causando 

inquietações,  afinal, é um clássico.  
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AS FAKE NEWS COMO UMA MODALIDADE DA CATEGORIA MENTIRA: UM ESTUDO 

EM PERSPECTIVA COGNITIVO-FUNCIONAL 

Luiz Alexandre de Oliveira Freitas 

 Leosmar Aparecido da Silva (Orientador) 

RESUMO  

A presente monografia analisou, à luz dos estudos da Linguística Cognitiva sobre a  mentira, 

fake News desmentidas por agências jornalistas brasileiras, com o objetivo de  contribuir para 

os estudos de categorias linguísticas, bem como fortalecer a análise crítica  de elementos 

expressivos do mundo social. Para a pesquisa, coletaram-se 60 fake News de 3 sites 

brasileiros, especializados em investigações de fake News, os quais foram:  Agência Lupa, É 

Isso Mesmo, e UOL Confere. Do corpus, 6 fake News foram  selecionadas para serem 

apresentadas como análise nesta monografia. As fake News foram analisadas com base nas 

noções de prototipia, frames, Gestalt, e noções adicionais  como compressão cognitiva e 

estudos sobre ideologia. Os resultados revelaram que fake News, entendidas como 

manifestações verbais que simulam a estrutura jornalística,  tendem a apresentar marcas de 

emoção e informalidade, apresentam-se como  mecanismos de embate político-ideológico, 

bem como manifestam falsidade factual com  relação ao conteúdo divulgado, com o propósito 

de enganar o interlocutor. Trabalhos  dessa natureza contribuem para colocar em foco uma 

temática que vai ao encontro do  contexto sanitário, social e político polarizado, vivido pelo 

Brasil no período da  pandemia.  

Palavras-Chave: Mentira. Fake News. Novo coronavírus. Cognição. Ideologia. 

 

ABSTRACT  

In the light of studies of Cognitive Linguistics on lie, this monograph analyzed fake News 
deemed false by Brazilian journalistic agencies. This analysis intends to contribute to  studies 
of linguistic categories, as well as strengthen the critical analysis of expressive  elements of 
the social world. For the research, 60 fake News were collected from 3  selected brazillian 
websites, specialized in fake News investigations, which were: Agência  Lupa, É Isso Mesmo, 
and UOL Confere. 6 fake News were selected, from this organized  corpus, to be presented 
for analysis in this monograph. The fake News were analyzed  based on the concepts of 
prototypicality, frames, Gestalt, and additinal notions such as  cognitive compression and 
studies on ideology. The results revealed that fake News,  understood as verbal manifestations 
that simulate the journalistic structure, tend to present  marks of emotion and informality. 
They also present themselves as mechanisms of  political-ideological clash, and manifest 
factual falsehood in relation to the published  content, with the purpose of deceiving the 
interlocutor. This nature of works contribute  to focus on a theme that meets the polarized 
context on health, society and politics lived  by Brazil in the pandemic period.  

Keywords: Lie. Fake-News. New coronavirus. Cognition. Ideology. 
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INTRODUÇÃO  

É fato largamente admitido, no campo científico dos estudos linguísticos, que as  

capacidades comunicativas humanas não se limitam à transmissão de sinais codificados  e 

que a linguagem abarca desde manifestações básicas até às mais complexas interações  

humanas, num processo dialético que constitui a linguagem na medida em que é  constituído 

por ela. Dada a gama potencialmente ilimitada de modos de interação  humana, o fenômeno 

da mentira surge como uma categoria fundamental para a  observação da realidade 

linguística geral. Assim sendo, é este fenômeno que se pretende  explorar neste trabalho, em 

uma de suas manifestações específicas no campo midiático:  as fake News.  

Um conceito como o da mentira pode ser entendido de diferentes maneiras,  desde 

sua concepção sociocultural comumente estabelecida por sujeitos leigos, passando  pelo seu 

entendimento linguístico-pragmático, alcançando, enfim, sua consideração como  fenômeno 

cognitivo e social. Em sua concepção sociocultural comum, a mentira é  entendida, 

simplesmente, como uma proposição falsa: um sujeito mente quando profere  uma 

afirmação tida como não verdadeira de acordo com um entendimento social vigente  sobre o 

que é verdade.   

Indo para o campo da reflexão pragmática, a mentira pode ser entendida como  um 

fenômeno ilocucionário, um ato de fala carregado de intencionalidades e objetivos  claros no 

campo do dizer e do fazer, sempre reatualizado em suas diversas manifestações  e modulado 

pelo contexto da interação. Nesse sentido, a mentira é uma estratégia  comunicativa 

efetuada por um sujeito que pretende maximizar seus ganhos e minimizar  suas perdas, 

pondo em xeque as expectativas ideais (culturalmente definidas) da  comunicação de ajuda 

mútua entre os sujeitos (SWEETSER, 1987).  

Mais além, no campo cognitivo propriamente dito, a mentira pode ser entendida  

como uma categoria conceitual estruturada por princípios cognitivos básicos, um modelo  

idealizado (LAKOFF, 1987), construído a partir da experiência do sujeito com o mundo.  

Nesse sentido cognitivo, a partir de estudos como os de Coleman e Kay (1981), e depois  de 

Biondo (1994), mentira se define a partir de um conjunto de parâmetros que organizam  a 

categoria, guiando-se por princípios de prototipia e gradiência, posicionando cada  

fenômeno de interação mais próximo ou afastado de um centro prototípico.  

Esses entendimentos distintos – o sociocultural, o pragmático e o cognitivo – não 

são mutuamente excludentes, e, a partir da perspectiva da Linguística Cognitiva, pretende-se 

aprofundar o estudo da categoria mentira considerando estes entendimentos.  A abordagem 

cognitiva é, portanto, uma perspectiva integrativa e interdisciplinar, que  alia diversas 
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compreensões que permitem uma visualização mais clara das realidades  subjacentes aos 

fenômenos linguísticos. Disso, parte-se da materialidade dos fenômenos  para seu estudo, e, 

portanto, o presente trabalho busca especificar o estudo da mentira em  sua materialização 

nas chamadas fake News.  

A mentira, enquanto prática que se apoia no aspecto linguístico, se realiza graças  à 

relação indireta entre a palavra e a coisa por ela representada. Entre palavra e coisa, atua  a 

mediação do pensamento e, portanto, das subjetividades, que constroem o mundo na  

medida em que são construídas por ele, em uma relação dialética entre sujeito e realidade.  

Conforme Marcuschi (2007), os signos linguísticos não são, nesse sentido, objetos de  

mundo, mas objetos de discurso, passíveis de, através da fala, ficcionalizar a realidade,  

faltar com a verdade, mentir, enfim.  

Além disso, a mentira, em seu caráter geral, existe a partir de práticas distintas,  

múltiplas, como todo fenômeno linguístico. Justamente pela diversidade imprevisível das  

possibilidades interacionais e comunicativas dos humanos em suas inúmeras realidades  

culturais, temos categorias se desmembrando e emergindo em diversos campos de  atividade 

linguística, como o campo midiático. Compreendendo o mundo da mídia, o  cenário das 

notícias jornalísticas e sua importância cultural em uma realidade social como  a brasileira, 

há de se notar e apontar a importância de uma categoria como mentira  embrenhada nesse 

cenário específico, uma vez que participa da esfera jornalística o  fenômeno das fake News.  

As fake News, como uma especificação da mentira, também possuem um  

entendimento sociocultural simples: a de notícia falsa difundida com a intenção de  enganar. 

Assim como a mentira, podemos supor uma realidade sociocognitiva da  categoria fake 

News, realidade entendida como uma dimensão psicológica e cognitiva que  se organiza por 

esquemas abstratos, estruturados a partir das interações linguísticas e  extralinguísticas, 

sempre atualizados ao longo da experiência do sujeito. A dimensão  psicológica, na 

produção de uma mentira/fake News, contribui para categorizar a  realidade empírica, 

lançando mão dos conhecimentos prévios do interlocutor. Segundo  Mendonça (2013, p. 

115), para categorizar é preciso valor e, nesse sentido, a mentira é  estratégica: ―Mente-se 

porque funciona, porque dá mais lucro, preserva a imagem,  conserva o ''status '' '.  

A mentira e a fake News existem, ainda, porque deseja-se algo, porque, por meio  

dela, têm-se as informações necessárias para suprir esse desejo. A dimensão linguística  

materializa a notícia falaciosa, utilizando-se de meios também estratégicos: seja no que  se 

refere ao modo de argumentação; seja no que se refere à organização gramatical; seja  na 

associação da narrativa mentirosa a um gênero do discurso como a notícia como forma  de 

dar-lhe credibilidade e aproximar-se da noção de verdade.   
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É no entendimento cognitivo e social ligado aos fenômenos linguísticos que o  

presente trabalho busca se aprofundar. Precisamente pela compreensão de uma realidade  

cultural como a brasileira, em que a mídia possui um papel de grande importância na  

produção e reprodução de ideologias e de conhecimentos de mundo (VAN DIJK, 2003),  

constituindo um campo comunicativo complexo, não se pode relegar o campo midiático  a 

um papel secundário no que tange às reproduções de representações de mundo.  Acredita-se 

que explorar os meandros da categoria mentira nesse campo pode contribuir  para a reflexão 

crítica sobre os interesses e relações de poder que existem por trás de  determinadas 

representações.  

Vê-se, ainda, como o fenômeno das fake News, nos últimos cinco anos, vem  

ganhando importância que atinge as esferas do mundo político e criminal, atuando  

fundamentalmente em eventos de importância mundial e nacional - como as eleições dos  

presidentes Donald Trump, nos Estados Unidos, e Jair Bolsonaro, no Brasil -, bem como  

modelando concepções ideológicas polarizadas por meio do convencimento de sujeitos  por 

veículos via internet. As fake News chegam ao ponto de se tornar objeto de iniciativas  

jurídicas e legislativas no que tange ao controle e regulamentação da informação como  

meio de estreitar a efetividade do fenômeno.  

Não é fortuita, portanto, a seleção do objeto fake News como material de análise  e 

teorização. A pertinência desse objeto de estudo é indiscutível diante dos debates sociais  e 

políticos recentes, uma vez que pretende-se aqui colaborar com a compreensão  científica e 

crítica sobre o fenômeno.  

O tema da presente monografia foi inicialmente estudado em um projeto de  

Iniciação Científica (PIBIC), desenvolvido na Universidade Federal de Goiás, entre os  anos 

de 2019 e 2020 e, dada a sua relevância, rendeu um produto bibliográfico publicado  na 

Revista Estudos Linguísticos e Literários, da UFBA, devidamente avaliado pelo Qualis 

Capes
1
. Na monografia, novas e distintas análises foram apreciadas para além das  

apresentadas no relatório final do trabalho de Iniciação Científica e no artigo publicado. 

Este artigo está subdividido em três capítulos. No primeiro, discute-se o  tratamento de 

mentira em dicionários de língua portuguesa e sua concepção como  expressão 

sociocultural. Além disso, com base na perspectiva da Linguística Cognitiva,  apresentam-se 

os conceitos de frames, prototipia e Gestalt e faz-se uma revisão de  literatura, a partir de 

duas pesquisas empíricas sobre a categoria mentira e estudos da  ciência política acerca de 

fake News. No segundo capítulo, apresenta-se a metodologia  utilizada na pesquisa. No 

terceiro capítulo, analisam-se e discutem-se os resultados  obtidos pela pesquisa. 
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ASPECTOS TEÓRICOS SOBRE A CATEGORIA MENTIRA E SOBRE AS  

FAKE NEWS  

1. A mentira enquanto fenômeno sociocultural  

 

Dado o complexo percurso dos estudos linguísticos ao longo da história,  observa-

se que determinadas perspectivas linguísticas de viés formal acabam por ignorar  a 

pertinência dos fatores de ordem sociocultural na formação de estruturas linguísticas. A  

linguística de grande parte do século XX (com sua devida importância fundamental e  

imprescindível no desenvolvimento natural da ciência linguística) por exemplo, ainda  

lidava com a tensão entre o abstrato e o concreto, o individual e o social, o natural e o  

cultural. A Linguística Cognitiva (doravante LC), conjuntamente a outras perspectivas  

funcionais, busca, dentre outros objetivos, encarar essa tensão não como uma divisão  

binária, rígida, de fatores, mas como uma realidade integrada da linguagem que conforma  

sua realidade formal em conjunto com a realidade social.   

Os aspectos social e cultural não são vistos como apêndices, ou como  mecanismos 

externos à linguagem, mas como inerentes à realidade linguística em toda  sua existência. 

Desse modo, cabe explorar a categoria mentira dentro da ótica  sociocultural, que serve 

como ‗porta de entrada‘ para o estudo cognitivo e como aspecto  determinante para a 

construção de seu significado.  

Conforme o Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa (CUNHA, 2010, p.  

421), mentir, que significa faltar com a verdade, existe no português, desde a origem  dessa 

língua no século XIII. O verbo mentir veio do latim mentíre (cláss. mentíri), cujo  

significado está relacionado a ‗imaginar‘, ‗inventar‘.   

O dicionário Aurélio online
2
assim registra a definição para o verbete  

mentira:  

 

Ação ou efeito de mentir; engano, ludíbrio. Hábito, costume ou vício de mentir; 

falsidade. Afirmação que não condiz com a verdade nem com a realidade. Ideia 

equivocada; aspecto ou aparência que induz em erro. Aquilo que busca enganar, 

iludir; ilusão. [Popular] Manchinha branca na unha. [Culinária] Bolacha caseira e 

redonda feita com ovos, açúcar, com massa de pão de ló; mentirinha. [Culinária] 

Pastel vazio,  sem recheio.  

 

Como se vê, o dicionário Aurélio apresenta acepções importantes para o verbete  
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mentira que destacam a sua faceta de informação falsa (afirmação que não condiz com a  

verdade nem com a realidade), a intencionalidade de se enganar, iludir e a sua aparência  de 

verdade que induz ao erro. Por ser uma prática recorrente, foi possível estender o seu  

sentido a outros domínios, aparentemente sem nenhuma relação com o original, como o  da 

culinária, em que é possível fazer uma bolacha e um pastel com o nome mentira,  

provavelmente, por ‗serem vazios‘, sem recheio. A marcação dicionarizada, bem como a  

extensão de sentido para outros campos, ilustra bem a flexibilidade das práticas  linguísticas, 

que formam a base pela qual a LC se conduz.  

Sua produtividade nas práticas sociais pode ser comprovada também pela ampla  

gama de locuções e expressões em que mentir e mentira ocorrem, tal como mostra Rocha  

(2011, p. 586) em seu Dicionário de locuções e expressões:  

mentir aqui está fulano que não me deixa mentir sozinho; mentir com  a maior cara 

de pau; mentir com todos os dentes que tem na boca; mentir pela gorja. mentira de 

mentira; detector de mentiras; mentira de grosso calibre; mentira de rabo e cabeça; 

mentira descabelada; mentira deslavada ( .―mentira descabelada‖); mentira 

inocente; o pai da mentira; vestir a  mentira.  

O registro nos dicionários mostra como o conceito mentira se determinou  

culturalmente ao longo do tempo na realidade linguística e como se materializou em  

expressões cotidianas, enquanto termo comum no discurso popular, encabeçando  

expressões ou locuções. Tais registros, portanto, permitem a visualização do conceito  

mentira pela ótica sociocultural.   

Para além desses registros, podemos observar o conceito por outros olhares de  

estudos culturais relacionados à linguagem, que adentram a ótica interacional-pragmática. A 

concepção intuitiva do conceito mentira, posta brevemente nas considerações  iniciais – 

uma mentira é uma proposição falsa –, pode ser bem entendida a partir das  máximas 

conversacionais de Sweetser (1987), em seu estudo sobre a mentira no âmbito  interacional, 

adaptadas de Grice (1975), aqui parafraseadas:  

I - Máxima da ajuda mútua: os sujeitos tendem a se ajudar, e não se prejudicar. II 

- Máxima do conhecimento: mais conhecimento é útil.  

III - Máxima combinada de (I) e (II): sujeitos tendem a compartilhar  conhecimento 

que contribuam para ajuda mútua.  

Tais máximas não correspondem à realidade à risca, mas se solidificam nas  

crenças e representações mentais dos sujeitos, em determinados contextos socioculturais  

específicos (aspecto, por vezes, negligenciado, mas bastante pertinente: as máximas de  

Grice não são tidas como universais, mas como válidas em cenários culturais específicos).  
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Uma interação não precisa compreender as máximas apresentadas, mas elas estão  presentes 

nas concepções dos sujeitos sobre o que é uma interação de sucesso,  constituindo o que 

Sweetser (1987) chama de modelos culturais e, por isso mesmo, são  tidas como máximas 

conversacionais, parâmetros-guia de interações linguísticas.  

Assim sendo, a mentira surge num conflito entre a realidade e as máximas da  

ajuda mútua e do conhecimento: o sujeito, ao compartilhar um conhecimento falso,  

prejudica, ao invés de ajudar, culminando numa interação de resultado negativo. A  

definição intuitiva, simplificada e que, como veremos, não corresponde à grande parte  dos 

casos, pode ser bem explicada a partir do que propõe Sweetser (1987), que  compreende as 

máximas de cooperação e informação numa interação entre sujeitos. A  transmissão de 

informação falsa é um parâmetro suficiente, dentro de modelos culturais  que abarcam as 

máximas expostas, para que outros aspectos como intenção e  conhecimento da falsidade – 

definidos por Coleman e Kay (1981) – estejam presentes,  configurando todo ato em que 

uma proposição falsa é proferida como um ato mentiroso  (pela concepção intuitiva).   

Postas as considerações socioculturais e interacionais-pragmáticas acerca do  

objeto mentira, pode-se passar às considerações que adotam a perspectiva do sujeito  imerso 

nessa integração entre o social e o cultural, como um conceito organizado  cognitivamente.  

2. A mentira enquanto construção cognitiva  

 

A perspectiva cognitiva surge de pistas que indicam uma realidade psicológica  

pela qual os sujeitos humanos encontram e experienciam o mundo e a si mesmos, através  

de uma conjunção entre cultura, sociedade e mecanismos psicofisiológicos que habilitam  a 

capacidade de cognição. Como afirma Marcuschi (2007), a realidade não nos é  apresentada 

como tal, como uma realidade objetiva diretamente analisável e representável  por ela 

mesma, como defendem visões representacionais da linguagem (que, não  obstante, mantém 

sua devida importância no campo da linguística). A realidade é, ao  invés, esquematizada 

pelos sujeitos que, em contato com o mundo através de seus corpos  e sua capacidade 

perceptual, e sob um peso histórico e cultural que os engloba e os conduz por meio de suas 

experiências, constroem em conjunto essa realidade. Teríamos, então,  segundo o autor, 

objetos de discurso, e não objetos de mundo, como mencionado  anteriormente, já que a 

realidade é uma construção, é ponto de vista, é conceptualização  – que, não desprezando a 

realidade material, não toma essa realidade já categorizada a  priori.   

Para Marcuschi (2007, p. 85),  
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[...] a experiência humana, revelada em suas atividades de  categorização, 

não é um dado natural, mas um esforço coletivo de um  trabalho social e 

histórico que resultará na produção da cultura humana. Se um aparato 

cognitivo interno nos habilita e capacita a produzir  conhecimento [de 

acordo com o gerativismo], esse conhecimento não é  uma determinação 

exclusiva desse aparato.  

Um conceito como mentira, portanto, se nos aparece como uma coisa própria da  

realidade objetiva, é, na realidade, um construto que depende intrinsecamente da  conjunção 

do aparato cognitivo próprio com os aspectos cultural e social, estes últimos  jamais 

podendo ser desprezados.   

Por meio das experiências com demais sujeitos e com o mundo externo, que  

modelam o aparato cognitivo, o conceito de mentira é analisado como uma categoria  

esquematizada cognitivamente, a partir da experiência do sujeito com o mundo. Esse  

conceito é perpassado pela subjetividade desse sujeito produtor/inventor de pensamento  e 

conhecimento, pela sua perspectiva de mundo, e pelas suas necessidades de esconder o  que 

as sociedades estabeleceram consensualmente como verdade, mesmo com sua  intrínseca 

relatividade.  

Deste modo, seguimos adiante com a inserção de conceitos próprios da  Linguística 

Cognitiva (LC) que nos permitem visualizar a categoria mentira como sujeita  a princípios 

básicos da cognição.  

2.1 Frames linguísticos  

 

Num primeiro momento, podemos pensar sobre a relação entre o conceito de  

frame e o de mentira.  

Segundo Fillmore ([1982] 2009, p. 25), um frame pode ser conceituado como  ―um 

sistema de conceitos relacionados de tal modo que, para entender um conceito, é  preciso 

entender toda a estrutura na qual se enquadra‖. Quando uma palavra é introduzida  num 

texto, uma estrutura cognitiva organizada a partir de participantes, eventos, valores,  

qualidades, dentre outros aspectos, é acionada e preenchida a partir do contexto. Um único 

significado pode ―carregar‖ todos os outros, construindo uma semântica que vai  além do 

significado isolado, abarcando toda uma rede relacionada de sentidos,  determinando uma 

estrutura esquemática contextual preenchida semântica e  pragmaticamente a cada diferente 

interação.  

Utilizando a própria palavra mentira como exemplo, ao usarmos ou escutarmos  tal 
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palavra num determinado contexto comunicativo, não pensamos num significado  isolado do 

termo, mas num conjunto esquemático de significados ao qual associamos o termo. A 

palavra mentira pode nos remeter, por exemplo, a uma imagem mental  (FAUCONNIER, 

1985) de uma situação em que há um sujeito mentiroso, um sujeito  enganado, a mentira 

propriamente dita, suas consequências, etc.; assim, uma única  palavra nos remete a toda 

uma rede contextual e relacional de significados pertinentes, de  modo que o significado de 

tal palavra não é encontrado isoladamente na palavra mesma.  Para além da estruturação 

esquemática situacional, a palavra mentira também pode nos  remeter a outros termos, como 

engano, manipulação, falsidade, desonestidade, dentre  outros, inclusive seu oposto, 

verdade. Todo esse esquema de relações acionadas a partir  de um único termo é chamado 

frame e o significado do termo em si se constrói por esse  esquema.   

Uma fake News que tenha, por exemplo, como manchete Coronavírus no ES:  

cartório registra primeira crian a com nome ― lquingel‖
3
, mostra, por inferência, que o  

produto antisséptico álcool em gel integra, na atualidade, o frame de pandemia vivida  pelo 

mundo em 2020 e 2021. Aplicando-se o raciocínio de Fillmore ([1982] 2009), para  entender 

o conceito de álcool em gel, é preciso entender todo o contexto de pandemia  vivido pelo 

mundo no ano de 2020. Isso mostra que os significados não são isolados na  língua, mas 

inter-relacionados, e, portanto, são dados sociocultural e historicamente. A  noção de frame é 

importante para o estudo das fake News, porque a escolha de uma ou de  outra palavra na 

manchete ou no corpo do texto direciona o raciocínio do leitor para um  frame ou para outro, 

numa espécie de indução de significados pressupostos, com a  finalidade de atingir os 

propósitos para os quais a mentira foi criada.   

2.2 Prototipia  

 

Como dissemos, um frame é uma construção esquemática, e, por isso mesmo,  

abstraída das várias experiências anteriores de contato dos usuários de uma língua com  

determinado conceito. Sendo esquemático, um frame toma como base o que o sujeito  

compreende como aspectos mais importantes associados ao conceito, que podemos  chamar 

de prototípicos. Determinadas situações, nesse sentido, são tidas como mais  próximas de 

experiências ideais, ou prototípicas, ao passo que determinadas situações  são mais 

afastadas desse ideal, sendo, portanto, menos prototípicas (ROSCH, 1978).  

Coleman e Kay (1981) definem três parâmetros para um esquema prototípico da  

categoria mentira, que, como vimos, é acionada por um frame numa situação específica  de 
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interação. São estes os parâmetros:  

a) Falsidade da proposição.  

b) Conhecimento do sujeito enunciador sobre a falsidade da proposição. c) Intenção 

do sujeito enunciador de enganar o(s) outro(s) sujeito(s) com  quem interage.  

 

Uma mentira ideal, dentro da noção de prototipia como efeito da construção  

esquemática de um frame, corresponderia a uma experiência em que os três parâmetros  

estão presentes: o sujeito profere uma proposição falsa, sabe que a proposição é falsa e  tem 

a pretensão de enganar o(s) interlocutor(es). Uma mentira menos prototípica, afastada  da 

centralidade esquemática de um frame, falharia em preencher um ou mais parâmetros  ou tal 

preenchimento apareceria dúbio para um sujeito que interpreta a mentira; tal  situação pode, 

em determinados contextos, ser categorizada de outras maneiras, tal como  o conceito de 

meia verdade, ou o de mentira branca (termo proposto por Sweetser  (1987)), que, 

justamente pelo afastamento do centro prototípico, chegam a abarcar outra  categoria.  

Podemos pensar agora em exemplos, dados duas situações hipotéticas: na  

primeira, um sujeito hipotético João afirma: o Marcos roubou uma bicicleta. O sujeito  

hipotético Marcos, entretanto, não roubou uma bicicleta. João sabe disso e quer enganar  a 

pessoa com quem conversa para criar uma opinião negativa sobre Marcos. Nesse caso,  há o 

preenchimento dos três parâmetros de Coleman e Kay (1981), e temos uma mentira  

prototípica. Tal situação seria encarada como uma mentira pela maioria dos sujeitos que a 

observam, dado que tais sujeitos conhecem a categoria dentro de seu contexto  sociocultural.  

Na segunda situação, um sujeito hipotético Maria, ao passar um rápido olhar por  

uma notícia de jornal, se engana ao ler determinada manchete e diz para um sujeito 

hipotético Joana: Foram roubados dez carros em São Paulo semana passada, quando, na  

verdade, foram roubados vinte carros. Nesse caso, somente o primeiro parâmetro é  

preenchido, pois Maria não tem consciência do erro e não pretende enganar Joana,  

culminando, portanto, numa mentira afastada do centro prototípico – ainda que, pela  

concepção intuitiva, seja facilmente considerada uma mentira – ou, como em Sweetser  

(1987), num engano honesto. A noção de protótipo da LC contribui, portanto, para a  

categorização da mentira, e especificamente das fake News, como fenômeno escalar,  

gradiente, dificilmente localizado em fronteiras rígidas e bem definidas em contraste com  

demais categorias.   

Coleman e Kay (1981) definem, também, uma rede hierárquica entre os três  

parâmetros, indo, do mais forte ao mais fraco, do parâmetro (b), passando pelo (c),  

chegando ao (a). Essa hierarquia é explicada em Sweetser (1987) por fatores culturais  
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associados ao grau de importância conferido aos fatores informacionais e cooperativos,  já 

explorados na sessão anterior. A cooperação intencional do sujeito numa dada interação  é 

tida como uma máxima cultural, e o parâmetro (b) é, assim, o parâmetro de maior  

influência na determinação de algum evento tido como mentiroso, ainda que não seja o  

primeiro parâmetro que venha à mente quando se fala de mentira (sendo este o parâmetro  

(a)).   

2.3 O fenômeno da Gestalt  

 

A questão da importância dada a elementos específicos que constituem parte do  

frame mentira nos remete ainda a outra questão que diz respeito à interação: a  estruturação 

em Gestalt dos enunciados linguísticos, que influencia o modo como um  sujeito percebe ou 

deixa de perceber um ou mais aspectos da forma linguística; ou seja, a  questão da atenção 

topicalizada ou focalizada na construção de um enunciado.   

Um sujeito, numa dada situação, pode elaborar seu enunciado de modo a ocultar  

algum aspecto: pode ocultar sua intenção, seu conhecimento sobre o que diz no  enunciado, 

ou uma falsidade inscrita no enunciado (com relação a algum valor de verdade  determinado 

culturalmente). O interlocutor, desse modo, se vê inseguro quanto a  categorizar um evento 

interacional como uma mentira ou como um engano sincero ou um  efeito irônico. Alguém 

que, por exemplo, dê destaque maior à parte verdadeira de sua fala  e coloque a parte 

falseável em segundo plano – por mecanismos lexicais,  morfossintáticos, semânticos, 

pragmáticos ou mesmo por meio de recursos entoacionais  e prosódicos – pode se justificar 

dizendo que falava de outro assunto e não do que é falso.   

Podemos pensar numa situação-exemplo: o sujeito hipotético João diz à sua  

namorada, Maria, que vai à padaria. No caminho para a padaria, João vai a um bar e  

permanece no local por meia hora, antes de efetivamente ir comprar pão e ir para casa.  Ao 

ser abordado por Maria, que pretende tirar satisfações, João diz que fez o que disse  que ia 

fazer e, que, portanto, não mentiu.
4 

Temos, então, uma situação em que o sujeito  se ancora 

numa omissão da situação total, mascarando uma potencial falsidade por meio  da 

elaboração sintática e semântica do enunciado inicial; não obstante, pelos parâmetros  de 

Coleman e Kay (1981) e sua hierarquia, o enunciado não é uma mentira prototípica,  mas 

estaria próximo do protótipo.   

O conceito de Gestalt também envolve as noções de figura (foreground) e fundo  

(background). Ao categorizar, ―iluminamos‖ certas propriedades dos objetos e dos  eventos 

(figura), amenizamos ou escondemos outras (fundo), tal como explicam Lakoff  e Johnson 
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(2002). Seguindo com exemplos hipotéticos localizados no contexto de fake  

News, podemos pensar em diferentes maneiras pelas quais um sujeito elabora um  enunciado 

sobre, por exemplo, a vacina CoronaVac contra a doença Covid-19, produzida  na China, e 

nos efeitos pragmáticos e discursivos diversos produzidos por cada seleção  específica de 

termos:  

I. Querem nos vacinar com a vacina chinesa.  

II. Querem nos vacinar com a vacina comunista.  

III. Querem nos vacinar com a vacina CoronaVac.  

 

Em cada enunciado, o sintagma nominal vacina é acompanhado de um  

qualificador nominal que restringe e caracteriza tal sintagma. Analisando-se  

linguisticamente esses enunciados pelos princípios da LC, os diferentes sentidos vão além  

da simples semântica composicional, alcançando efeitos de sentido marcados  

ideologicamente, dado o contexto de pandemia e a crise sociopolítica do período de sua  

produção. Reforçando a necessidade da consideração desse contexto, termos como  chinesa 

e comunista colocam em evidência particularidades de significado marcadas por  

posicionamentos ideológicos e políticos.   

Assim, ditos por alguém que tem um posicionamento anticomunista, os termos 

chinesa e comunista acionam frames construídos negativamente, colocando em evidência  as 

contrariedades do sujeito enunciador a determinadas características das vacinas,  realçando 

juízos de valor pela simples alternância de palavras. Nos enunciados (I) e (II),portanto, temos 

estruturações gerais dos enunciados (Gestalts), que focalizam aspectos  parciais pretendidos 

em detrimento de outros aspectos, conduzindo os frames dos  enunciados a esquemas 

específicos e bastante distintos do mais imparcial enunciado (III).  Poderíamos, por isso 

mesmo, apontar conotações xenofóbicas ou políticas,  respectivamente, nos enunciados (I) e 

(II). Em contrapartida, o mesmo não poderia ser  feito em relação ao enunciado (III), uma vez 

que o termo CoronaVac não estrutura uma  Gestalt com conotações políticas bem definidas; 

pelo contrário, a utilização do nome  técnico da vacina contém em si uma carga semântica 

que põe em evidência a  cientificidade do enunciado, propondo, aos sujeitos, uma leitura mais 

próxima da  imparcialidade.  

Entretanto, cabe dizer que tais análises são limitadas ao contexto e tendem a se  

transformar com o tempo. Caso o termo CoronaVac passe a ser mais frequentemente  

associado aos outros termos de (I) e (II), as conotações negativas destes podem ser  

transferidas e acionadas pelos usos de CoronaVac, anulando a imparcialidade técnica do  
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nome científico da vacina. Os estudos de Gestalt, portanto, como os demais estudos da  LC, 

precisam sempre se situar no campo da experiência contínua do sujeito com o mundo  social 

e cultural.   

O conceito de Gestalt, assim, perpassa cada nível do enunciado em sua  

estruturação particular, pontuada por seleções deliberadas de termos, marcadores  sintáticos, 

expressões, marcas fonológicas, etc, que direcionam a compreensão dos  enunciados a 

interpretações distintas entre si. Uma mentira efetiva, nesse sentido, salienta  determinadas 

propriedades dos termos e do enunciado como um todo para conseguir, com  eficácia, 

reproduzir a sensação de verdade ao sujeito interlocutor de tal modo que este  não perceba o 

falseamento. Este interlocutor constrói cognitivamente a representação  pretendida pelo 

locutor, e se torna, potencialmente, um reprodutor da mentira a outros  interlocutores, sem o 

saber.  

Um outro conceito importante para a análise dos dados é o de compressão  

conceptual, de Fauconnier e Turner (2002). Para os autores, no processo de mesclagem  

conceptual, ou seja, na junção de dois domínios diferentes para formar um só (como em  

João é um cavalo, em que se mesclam os domínios de humano e animal), emerge a  

compressão. As relações conceptuais, por exemplo, de espaço, tempo, causa-efeito,  

mudança e identidade que aparecem repetidamente na mesclagem, constituem  compressão. 

Para Fauconnier e Turner (2002), a compressão maximiza as relações vitais que aparecem 

na mesclagem. Além disso, na compressão, um domínio particular pode  ser tomado como 

todo o domínio.  

Com tais elaborações, não pretende-se esgotar tudo o que se estudou na LC sobre  a 

questão da mentira, mas especificar o que será proveitoso para a elaboração da categoria  de 

fake News.  

3. Ideologia pela ótica da Análise Crítica do Discurso  

 

Para além da Linguística Cognitiva, Van Dijk (2003), no âmbito da Análise  Crítica 

do Discurso, apresenta importantes contribuições ao estudo de ideologias e como  estas se 

concretizam em atos discursivos. Toda manifestação discursiva, para o autor, é  

irremediavelmente ideológica na medida em que corresponde a um determinado conjunto  

de crenças e valores compartilhados por um grupo. Esse conjunto de crenças é  manifestado 

em situações específicas por meio de atitudes e opiniões, que, se variam de  membro a 

membro e ao longo do campo ideológico – flexível e não-rígido, como os  demais 
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fenômenos conceituais da cognição –, de um jeito ou de outro se conformam a  esse campo 

e servem à transmissão e reprodução do corpo de valores do grupo. Cada ato  discursivo, em 

todos os seus níveis de manifestação linguística, desde a elaboração  morfossintática até o 

regimento fonológico, transparece uma concepção ideológica que  pode ser apreendida por 

meio de tais manifestações linguísticas. A língua, portanto, é o  material pelo qual se 

concretizam as atitudes e opiniões, e, por isso mesmo, as ideologias  abstratas que 

conduzem o comportamento de indivíduos.  

Podemos observar como se estruturam ideologias pela análise da estratégia  

retórica de separação de grupos em Nós x Eles, conforme denominada por Van Dijk  (2003). 

Discursos mais marcadamente ideológicos tendem a separar claramente os  participantes em 

dois grandes grupos, um grupo no qual o sujeito se compreende como  pertencente junto dos 

sujeitos aos quais se relaciona, e o grupo dos sujeitos restantes com  quem não se relaciona, 

definidos como opostos ideologicamente.   

Linguisticamente, a separação pode se manifestar, como dissemos, no nível  

morfossintático do conjunto discursivo, posicionando o grupo do Nós como sujeito das  

orações, determinado lexicalmente, salientando-o; também pode se manifestar no nível  

semântico, com a escolha nada fortuita de termos que valorizem o Nós em detrimento do  

Eles, tendendo, inclusive, a conferir traços agentivos ao Nós e passivos ao grupo oposto;  

pode, ainda, se manifestar no nível pragmático, pelo efeito mencionado da saliência dos 

sujeitos do grupo Nós, em posições topicalizadas que conduzem à compreensão do texto  

pela perspectiva deste grupo.   

Os conceitos da LC estudados nas seções anteriores atuam, pela perspectiva de  

Van Dijk (2003), como estruturantes de tais formulações linguísticas que conduzem as  

orientações ideológicas: pelo acionamento de um frame, pela seleção de uma categoria  

prototípica, e pela formulação de uma Gestalt específica de um enunciado, os sujeitos  

estabelecem a ponte entre os mecanismos cognitivos que determinam a linguagem e o  

mundo social povoado de ideologias diversas que fazem uso de tais mecanismos para se  

produzir e reproduzir.  

Ideologias, portanto, pela conjunção entre os estudos críticos do discurso e os  

estudos de cognição, perpassam toda e qualquer estrutura textual na medida em que os  

sujeitos elaboram seus textos (falados, escritos, gestualidades, dentre as demais  

manifestações linguísticas) a partir de perspectivas de grupos determinadas  

ideologicamente. Para o presente trabalho, tal compreensão da totalidade ideológica de  

textos e sua relação com os mecanismos cognitivos, e a estratégia retórica apresentada,  são 

suficientes para o estudo das intencionalidades ideológicas que se manifestam nas fake. 
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4. Estudos sobre a mentira e o fenômeno das fake News  

 

De importância para este estudo, ainda cabe apresentar trabalhos de pesquisa que  

enfocam o tema da mentira em perspectiva sociocultural e cognitiva, bem como trabalhos  

de estudos políticos e sociais que contemplam especificamente a categoria de fake News.  

Para os primeiros, acerca da mentira, selecionamos dois importantes trabalhos nacionais,  

um de 1994 e outro escrito vinte e três anos depois, em 2017.  

Biondo (1994), explorando a categoria mentira a partir dos parâmetros  elaborados 

por Coleman e Kay (1981), objetivou verificar os efeitos prototípicos da  mentira na 

formação das categorias semânticas, além de contestar a visão clássica sobre  categorização. 

Utilizando-se de questionários, solicitou que os participantes julgassem  oito narrativas 

construídas como menos ou mais mentirosas. O autor dá grande enfoque  às qualidades 

flexíveis das experiências, em que a mentira pode ser acionada como  categoria, e também à 

flexibilidade dos próprios parâmetros. Ele os define não como uma  série de elementos 

discretos, mas elementos percebidos como mais ou menos ótimos  pelos sujeitos envolvidos. 

O sujeito em interação, de maneira geral, é observado com maior cuidado pelo  autor, 

e, se a categoria é definida cognitivamente em conformidade com Coleman e Kay  (1981), 

os aspectos socioculturais do sujeito são postos em evidência na reestruturação  sempre 

constante da categoria como um todo. O pesquisador demonstrou que fatores  como gênero 

e profissão podem influenciar a organização interna da categoria mentira e  observa que, nas 

histórias menos prototípicas, há uma certa variação no modo como  participantes do gênero 

feminino registram suas opiniões sobre o grau de mentira em  relação ao modo como 

participantes do gênero masculino registram suas opiniões sobre  as mesmas histórias. 

Segundo o autor, participantes parecem tender a projetar uma  identificação pessoal nas 

histórias: um sujeito do gênero masculino classificaria mais  facilmente como verdade uma 

das histórias protagonizadas por personagens homens em  que há a presença de personagens 

mulheres; e o mesmo valeria para participantes  mulheres.  

É interessante destacar que as variáveis determinadas por Biondo são sociais e  

culturais, e não biológicas ou genéticas; as considerações de particularidades com relação  a 

gênero, por exemplo, não são inerentes aos próprios gêneros, mas emergem de uma  

realidade sociocultural específica - no caso da pesquisa, o Brasil da década de 1980.  

Vinte anos depois do estudo inicial de Biondo (1994), um novo estudo proposto  

por Milan (2017) repetiu a metodologia do estudo original, abordando novas  considerações 

e perguntas de pesquisa: o ato de fala de mentir, e, por conseguinte, a  categoria conceitual 

mentira, sofreram mudanças substanciais na realidade brasileira  nesses vinte anos de 
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diferença entre as pesquisas? As variáveis sociais sugeridas por  Biondo (1994) podem ser 

melhor exploradas e possuem algum grau de influência nessas  mudanças e na determinação 

da categoria como um todo?  

Em relação à primeira pergunta, Milan (2017) conclui que houve mudança no  

julgamento dos participantes com relação aos graus de variação da categoria, ainda que o  

protótipo tenha se mantido intacto com relação à estrutura (a categoria mentira permanece  

definida pelos três parâmetros de Coleman e Kay (1981)). No intervalo de duas décadas,  a 

autora aponta que o efeito no interlocutor das narrativas julgadas como mentirosas é  tratado 

diferentemente: na pesquisa de Biondo, o engano do interlocutor é determinante  para a 

categorização da proposição como mentira. Já em Milan, o engano não é  determinante, e os 

participantes da pesquisa percebem a mentira na narrativa  independente disso.  

Vemos, portanto, que as pesquisas em torno do conceito de mentira, no Brasil,  

apresentam constatações produtivas nas quais novas pesquisas, como esta, podem se  

sustentar. Temos, ao fim, que mentira, tomada como um produto sociocultural e  

manifestado subjetivamente em diversas situações interacionais, depende do momento  

histórico em que os sujeitos envolvidos se encontram, assim como pode depender de  

variáveis sociais tais como gênero.  

Com relação aos estudos do fenômeno das fake News, objeto central desta  

monografia, temos um horizonte nebuloso, com poucas análises e estudos buscando  

aprofundar-se em suas características gerais – e ainda menos estudos que buscam analisar  o 

fenômeno em suas particularidades linguísticas. Não obstante, os estudos gerais sobre  as 

fake News – que tendem a se concentrar no campo da ciência política e informacional  – são 

iluminadores em pontos cruciais sobre a funcionalidade do fenômeno e sua  existência nos 

últimos anos.  

Na introdução, afirma-se que as fake News são comumente entendidas (de modo  

semelhante ao conceito de mentira, intuitivamente entendido) como textos falsos  

elaborados à semelhança de notícias jornalísticas reais, buscando difundir determinada  

concepção, opinião ou representação falsa de mundo. É interessante, porém, observar que  

obras no campo dos estudos políticos tendem a observar o fenômeno por outra  perspectiva, 

que se aproximam das pesquisas ideológicas de Van Dijk e os embates  discursivos 

marcados por um choque entre grupos ideológicos distintos.   

O primeiro dos estudos recentes sobre o fenômeno por essa perspectiva geral – fora 

dos limites da linguística – é o estudo de Lazer et al (2018), que observa os  mecanismos de 

reprodução de fake News com base em pesquisas nos campos das ciências  sociais e 

computacionais. O autor define fake News seguindo a concepção comum posta  acima, 
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como pretensão imitativa de notícias jornalísticas reais:  

[...] Nós definimos "fake News" como informação fabricada que emula  o conteúdo 

midiático jornalístico em forma, mas não em processo  organizacional ou intenção. 

Veículos de fake News, por sua vez,  carecem das normas e processos para garantia 

de precisão e  credibilidade de informação adotados pela mídia jornalística.‖  

(LAZER, 2018, p. 1094, tradução livre)
5
  

  

Se sobressaem, assim, na definição de Lazer sobre fake News, sua preocupação  

com a emulação da forma da imprensa midiática tradicional e sua relação com os  processos 

organizacionais e editoriais dessa mesma imprensa. As fake News, por este  autor, não se 

definem somente pela transmissão de informação falsa, mas pela existência  parasítica sobre 

os meios jornalísticos profissionais, aproveitando-se de tais meios para  sua reprodução e 

absorção por parte dos leitores. As fake News, de acordo com Lazer et  al (2018), são 

prejudiciais em duas vias, portanto: confeccionam e divulgam informações  falsas e, ao 

mesmo tempo, atacam a credibilidade dos veículos de imprensa sérios.  

O autor prossegue no esclarecimento do momento histórico (os entornos de  2016, 

durante e na sequência da eleição do presidente estadunidense Donald Trump) em  que se 

observa a proliferação do fenômeno, notando como a realidade da internet  contemporânea, 

em sua democratização anárquica, permite a disseminação descontrolada  de todo tipo de 

informação – mesmo informações falsas. Certos pontos ainda dialogam  com a concepção 

da análise ideológica de Van Dijk e a divisão cognitiva efetuada por  sujeitos entre grupos 

polarizados na configuração de Nós x Eles – em que o grupo Nós  tende a ser 

observado/reproduzido discursivamente como positivo, em detrimento da  reprodução 

negativa discursiva do Eles. Diz Lazer et al (2018, p. 1095):   

 

[...] redes sociais homogêneas, por sua vez, reduzem a tolerância por  visões 

alternativas, amplificam a polarização das atitudes, impulsionam  a 

probabilidade de aceitação de notícias ideologicamente compatíveis,  e 

aumentam a rejeição a novas informações. A aversão pelo "outro  lado" 

(polarização afetiva) também aumentou. Essas tendências  criaram um 

contexto em que fake News conseguem atrair grande  audiência. (tradução 

livre)
6

  

O sintoma (que também atua enquanto causa histórica) da polarização em torno  do 

fenômeno das fake News é mais profundamente estudado por Alves e Maciel (2019),  que 

revisam estudos anteriores, como o de Lazer, acrescentando suas próprias  contribuições 

sobre o fenômeno e modos de combatê-lo.  

Alves e Maciel (2019) corroboram os pontos de Lazer et al (2018) sobre o  cenário 
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virtual da internet como ambiente propício para a difusão de informações falsas,  e 

salientam o caráter político da fake News, entendido aqui não como fortuito, mas  

fundamental e constitutivo do fenômeno. A desinformação, ressaltam, não é um  fenômeno 

novo, podendo ser observada desde períodos antigos da história humana, e as  fake News – 

com suas devidas particularidades que situam o fenômeno como exclusivo  da época 

contemporânea – ilustram uma reconstrução da tática política de reformulação  da verdade 

com objetivos bem definidos. O revisionismo histórico e a modulação da  realidade se 

configuram na prática política pelo intento de adequar o mundo às  compreensões e 

intenções de determinados grupos, reforçando, assim, o poder de atuação  de tais grupos nas 

diversas esferas sociais.  

As fake News constituem-se, portanto, como ferramentas inerentemente  políticas, 

mecanismos de embate que encontram seu fundamento na situação  contemporânea de um 

mundo globalizado e internacionalizado virtualmente, em que os  meios de comunicação se 

veem inevitavelmente ligados aos discursos das redes sociais.  Nesse cenário, as fake News 

são, de fato, ―armas‖ em uma guerra de narrativas, em que o  objetivo principal é conquistar 

sujeitos e reforçar os valores de círculos específicos, mais  do que de fato divulgar 

informações falsas.   

Eis um aspecto importante: de acordo com Alves e Maciel (2019), a falsidade  das 

notícias, ainda que sirva para a caracterização e identificação do fenômeno (como  esta 

monografia pretende ilustrar na análise dos dados mais à frente), aparece como um  fator 

secundário diante do papel que as fake News efetivam no cenário político polarizado  de 

reforço dos valores do grupo. Dizem os autores:  

 

O fenômeno contemporâneo das fake News só pode ser devidamente  compreendido 

nesse contexto como produção de ―informação de  combate‖, voltada para 

corroborar narrativas pré-estabelecidas e  fortalecer uma determinada posição, 

pouco importando a qualidade do  trabalho de investigação ou de apuração dos 

fatos. Mais do que notícias  falsas, o que temos são ―mídias hiper-partidárias‖ 

fazendo circular  informações em um mundo radicalmente polarizado. (ALVES;  

MACIEL, 2019, p. 151)  

Nas análises que serão apresentadas mais à frente, observa-se com clareza a  

despreocupação de determinadas fake News com a estrutura de notícias jornalísticas reais,  o 

que, colateralmente, atua na edificação de estruturas perceptíveis e identificáveis  

linguisticamente a sujeitos preparados para tal identificação, dada uma devida formação  

crítica, seja na escola ou na vida (o que, entretanto, não garante a ineficácia total das fake 

News nestes mesmos sujeitos, alinhados com determinadas ideologias). Reforça-se,  

portanto, o intento do trabalho de colaborar para a preparação dos sujeitos  
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leitores/pesquisadores que se defrontam, por vezes despercebidamente, com fake News.  

Concluem-se aqui os aspectos teóricos da monografia, tendo-se desenvolvido as  

perspectivas teóricas deste trabalho no que tange às considerações socioculturais,  

interacionais, cognitivas, discursivas e políticas acerca do objeto de estudo fake News,  

tendo como suporte a categoria mentira. O próximo capítulo trata, então, dos  

procedimentos metodológicos que foram utilizados na produção da monografia. 

 

   PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

Tomando por base a categorização de Gil (2008), quanto à natureza, esta  pesquisa 

é aplicada, uma vez que analisa uma gama de material empírico coletado do  campo 

jornalístico. Quanto aos objetivos, é uma pesquisa descritiva e explicativa, já que  mapeia as 

propriedades linguísticas e funcionais das fake News comentadas por sites especializados em 

desmenti-las e analisa representações de mundo implícitas, bem como  os efeitos 

provocados por elas nos interlocutores. Quanto aos procedimentos técnicos,  esta pesquisa 

caracteriza-se por ser de levantamento e documental, dado que são feitos  levantamentos e 

análise de documentos que ainda não receberam tratamento analítico.  Quanto à abordagem, 

a pesquisa é qualitativa, uma vez que é produzida uma interpretação  das múltiplas 

construções de realidade à luz de estudos teórico-científicos.   

A pesquisa foi dividida em três momentos. No primeiro momento, foi feito um  

estudo teórico da literatura linguística sobre a conceituação da mentira e fake News, seus  

aspectos funcionais e composicionais e sua relação com as noções de protótipos  

semânticos, frames e Gestalt, e noções adicionais, como compressão cognitiva. Algumas  

considerações da Análise Crítica do Discurso de Van Dijk (2003) foram acrescidas como  

referências adicionais para a abordagem, principalmente, da noção de ideologia. Ainda  

neste momento, foi feita uma consulta sobre o verbete mentira em dicionários de língua  

portuguesa e dicionários etimológicos para verificar o tratamento dado por esses  

instrumentos ao tema investigado.   

No segundo momento, foram coletadas 60 fake News dos anos de 2019 e 2020  de 

três sites diferentes: 1) Agência Lupa, organizado pelo jornal Folha de S. Paulo; 2) É  isso 

mesmo?, organizado pelo jornal O Globo; 3) UOL confere, organizado pelo portal  UOL. 

Esses veículos midiáticos foram escolhidos por serem, em geral, concebidos como  

‗confiáveis‘ e, portanto, gozarem de relativa credibilidade. Das 60 fake News coletadas,  6 

(duas de cada site) são utilizadas neste artigo na forma de amostragem.  



383 
 

No terceiro momento, realizou-se a análise das fake News coletadas. Para isso,  

foram retomadas as noções de protótipos, frames e Gestalt da linguística cognitiva, e  

noções adjacentes complementares exigidas pela natureza da fake News. As  características 

estruturais e funcionais das fake News foram descritas e analisadas; as  representações de 

mundo implícitas nos textos, as relações de agentes envolvidos e as motivações também 

foram objeto de análise, além da consideração dos possíveis  efeitos/perlocuções nos 

interlocutores dessas notícias.  

Os três momentos, definidos para melhor condução do trabalho, não foram  

rigidamente delimitados temporalmente. Houve, ao longo da produção da monografia, a  

sobreposição de momentos, provocada por diversos fatores, tais como: revisão de aparato  

teórico motivada por momentos específicos da análise; revisão do corpus, motivada pela  

troca de determinadas fake News selecionadas para análise; adiantamento de alguns  pontos 

de análise ainda no momento de coleta do corpus; e fatores outros que permitiram  uma 

flexibilidade dos momentos do trabalho.  

Com relação às fake News coletadas, cabe informar que, para o momento de  

análise a ser apresentado na monografia, houve predileção por temas  

políticos/politicamente direcionados, a partir de considerações teóricas que apontam a  

atuação da ideologia preferencialmente no campo político. Essa predileção, entretanto,  não 

abarcou demais momentos, havendo, durante o momento de seleção do corpus, temas  

variados, indo da esfera sociopolítica orientada por intenções ideológicas profundas, até  a 

simples reprodução de casos exageradamente noticiados (os chamados ―causos‖).   

No que tange à estrutura linguístico-textual, a seleção para apresentação da  análise 

no presente trabalho pretendeu abarcar diferentes estruturas textuais pelas quais  as fake 

News se organizam, desde o texto escrito ao texto em imagem (bem como  estruturas 

multimodais que mesclam texto escrito e em imagem).  

Com relação a alterações no percurso de desenvolvimento do trabalho, a  

metodologia sofreu mudanças provocadas, principalmente, pelo advento da pandemia de  

coronavírus de 2020. O segundo momento da pesquisa, reservado à coleta das fake News, 

pretendia inicialmente coletar fake News produzidas do período 2018-2019, valorizando  a 

situação sociopolítica próxima ao momento eleitoral. Porém, com o referido momento  de 

pandemia, moveu-se o período de seleção para 2019-2020, pretendendo abarcar novas  fake 

News que foram produzidas ao longo do período conturbado de disseminação do  vírus. A 

decisão não afetou os pressupostos teóricos, e não interferiu na escolha dos sites  escolhidos 

para a coleta do corpus. 
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ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS  

São apresentadas, a seguir, as análises de 6 fake News, em que se pretendeu  

ilustrar os efeitos gerais, bem como efeitos específicos, do caráter linguístico dos textos  e 

suas particularidades cognitivas, que unem a realidade linguística com a realidade  

ideológica dos sujeitos envolvidos na pretensão de conduzir os interlocutores a certos  

efeitos que se ampliam para além da esfera do texto particular. As discussões das  

características observadas são desenvolvidas nas próprias análises, para, ao fim, serem  

sintetizadas.  

3.1 Fake News sobre laudo acerca do assassinato de Ágatha Félix A primeira fake News 

da amostra foi reproduzida no formato de mensagem de  Whatsapp, e diz respeito ao 

assassinato de Ágatha Félix, de 8 anos, em 20/09/2019 no  Complexo do Alemão, conjunto 

de favelas do Rio de Janeiro. A fake News consiste no  seguinte texto:  

Quadro 1: mensagem falsa divulgada no Whatsapp sobre morte de Ágatha Felix  

O laudo balístico do caso Ágatha [sic] no Complexo do Alemão saiu hoje, vocês 
sabiam?  Não né, sabe por quê? Porque a perícia concluiu que o projétil no corpo da 
inocente  Ágatha [sic] não condiz com o projétil usado pela PM no Rio de Janeiro, 
desenhando  pra alguns entenderem, a bala que pegou na menina não é do fuzil usado 
pelos PMs é de  um outro tipo de arma, inclusive muito comum nas favelas cariocas!  
Agora me pergunto terá manifestações de indignação amanhã? As pessoas ainda irão  
pedir justiça? Quantas vezes a Globo irá falar no caso? Quantos programas 
jornalísticos  irão comentar o caso e pedir que punam os traficantes? Estou aqui 
pensando: estavam  todos tristes com a morte de uma criança ou apenas queriam 
atacar o Governo falando  mal da PM? No final das contas quem sentiu de fato a 
perda de uma criança foi a família  dela e as Instituições PMERJ e PCERJ, que 
botaram a cara a tapa e foram investigar e  apurar os fatos, para de fato fazer justiça 
por essa criança inocente. 

 

 

O portal Uol Confere, agência especializada em investigação de fake News,  

verificou que a perícia foi inconclusiva sobre a origem do projétil, aferindo somente que  o 

referido projétil é adequado à arma de fogo do tipo fuzil. Até o fechamento da matéria,  

nada foi afirmado conclusivamente sobre a origem do disparo, mas, em dezembro de  2019, 

dois meses depois de a matéria do portal Uol Confere falsear a mensagem, houve denúncia 

do Ministério Público do Rio Janeiro (MPRJ) contra um Policial Militar que  seria 

responsável pelo tiro que assassinou Ágatha, corroborando as suspeitas maiores. A 

mensagem foi difundida no aplicativo WhatsApp por meio do recurso  encaminhar, que 

serve ao propósito de veicular a mesma mensagem diversas vezes. Tal  estrutura, de texto 
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difundido em rede social, confere à mensagem características  particulares e bastantes 

recorrentes no ambiente de WhatsApp e outras redes sociais que  permitem o diálogo direto 

entre os sujeitos. Observa-se, por exemplo, que a projeção de  um interlocutor é marcada 

explicitamente por meio de vocativo no período introdutório:  O laudo balístico do caso 

Ágatha no Complexo do Alemão saiu hoje, vocês sabiam? A  expressão vocativa vocês 

sabiam, na medida que instancia um interlocutor plural  diretamente na mensagem, 

aproxima o conjunto significativo do enunciado ao frame de  uma conversa informal, 

posicionando o interlocutor instanciado como um agente  igualmente responsável pela 

construção de sentido, compartilhando a responsabilidade  com o autor de estar informado 

sobre os fatos. Tal como em situações de conversação  face a face, o sujeito que fala 

compartilha com os demais sujeitos interactantes a tarefa  de modelar e construir a 

significação.  

Ainda, o enunciado vocês sabiam, uma pergunta depois de uma afirmação, tem  

função retórica de não cobrar uma resposta direta e explícita do interlocutor, se efetivando  

como um ato de fala que confronta o interlocutor com uma suposta ‗verdade‘ que estava  

escondida, agora posta à luz. E, em última análise, o vocativo ainda retoma a informação  

anterior, colocando-a como saliente na interpretação que pretende construir ao longo do  

texto, reforçando, assim, seu caráter modelador da situação. Na sequência, o enunciador  

responde à pergunta: vocês sabiam? dizendo: Não né, sabe por quê? Porque a perícia  

concluiu que o projétil no corpo da inocente Ágatha não condiz com o projétil usado pela  

PM no Rio de Janeiro.  

É evidente, portanto, a falta de preocupação com a proximidade de uma notícia  

jornalística, o que se sustenta justamente pelo ambiente de WhatsApp, que pretende  

reformular a situação de conversa cotidiana face a face na interface digital do aplicativo.  No 

que se refere à noção de prototipia, a fake News, nesse caso, não constitui o protótipo  de 

uma notícia no sentido formal do gênero jornalístico, mas como um fenômeno próximo  ao 

da fofoca. Pode ser entendida, contudo, como uma notícia (da modalidade fake),  porque 

trata de uma possível novidade sobre um assunto que foi amplamente divulgado  pela mídia 

e que é de interesse público.  

Além disso, o texto apresenta certos termos específicos de áreas técnicas que  

contribuem para o interlocutor aferir credibilidade a ele. As palavras perícia e projétil, e  até 

mesmo a forma verbal concluiu, entre os termos anteriores, simulam o léxico técnico  de 

textos jornalísticos e da esfera pública. Por essa formalidade proposital, o interlocutor  

introduz o acionamento de frames específicos que deslocam o contexto da conversa  

informal para o contexto do texto técnico, formal. Tais frames, que dizem respeito à  
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situação (denominados frames interacionais, por Fillmore, 1976), são ativados em  conjunto 

com os frames semânticos das palavras, numa relação significativa formal que  parece ir 

contra a situação anterior construída de conversa informal.   

Tal confronto, entretanto, não é percebido com estranheza pelo interlocutor. A  

desanalogia
7 

provocada entre a situação informal de Whatsapp (salientada pelos  vocativos) 

e os termos técnicos formais (tais como projétil, perícia) orientam o  interlocutor a inferir 

que a informação técnica vem de uma fala externa aos membros do  grupo do Whatsapp, 

mais formal e, portanto, com maior valor de autoridade. Daí, numa  situação cultural que 

privilegia o universo técnico formal e o concebe como possuidor  dos valores de verdade, é 

produzido o efeito de convencimento pretendido pela fake News.  

Já produzido o efeito de verdade pelos termos técnicos a partir do confronto  

indicado, o texto pode voltar para o contexto da conversa informal (que sequer abandonou  

por completo, visto que a produção de efeito de autoridade colabora para a construção do  

contexto).   

O que se segue é uma elaboração textual, ideológica, que, se não busca atestar  

fatos propriamente ditos, mas determinar uma relação com o interlocutor de concordância  

acerca de valores políticos. Temos os seguintes trechos: Agora me pergunto terá  

manifestações de indignação amanhã? As pessoas ainda irão pedir justiça? Quantas  vezes 

a Globo irá falar no caso?, e um trecho mais adiante: Estou aqui pensando: estavam  todos 

tristes com a morte de uma criança ou apenas queriam atacar o governo falando  mal da 

PM?.   

A presença de primeira pessoa do singular não causa estranheza por já termos  visto 

que a fake News assemelha-se a uma conversa face a face cotidiana. O que chama  atenção 

nesses trechos e no correr do texto até o final é a marcação clara de uma realidade  

ideológica retornando à dualidade Nós-Eles proposta por Van Dijk (2003), com o Nós se  

conformando nos sujeitos da conversa de Whatsapp e os demais que compartilham da  

ideologia proposta, e os Outros como os opositores ideológicos.  

Não se entendem as perguntas como questionamentos que exigem resposta per  se, 

mas conduções retóricas de argumentação que pretendem suscitar dúvidas no  interlocutor, 

ao invés de respondê-las. As respostas virão depois, pelo próprio raciocínio  do interlocutor, 

na forma pré-construída de estrutura ideológica, levando o sujeito a uma  conclusão 

aparentemente compreensiva, por meio do argumento pela comoção ao dizer  que no final 

das contas quem sentiu de fato a perda de uma criança foi a família dela e  as instituições 

PMERJ e PCERJ, que botaram a cara a tapa e foram investigar e apurar  os fatos, para de 

fato fazer justiça por essa criança inocente.   
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A presença do termo a Globo pretende acionar no interlocutor os conhecimentos  

partilhados acerca da entidade emissora Globo enquanto um veículo de comunicação de  

grande alcance, nacional e internacionalmente reconhecido. O referido acionamento na  

estrutura Quantas vezes a Globo irá falar no caso? provoca um confronto de  

representações acerca da entidade representada, culminando na seguinte conclusão  

pretendida: a Globo é tida comumente como o maior mecanismo de informações do país,  

mas, ainda assim, não mostra tudo, se recusando a abordar casos como os apresentados  pela 

fake News. A estrutura retórica da pergunta colabora para tal confronto, que faz uso  dos 

conhecimentos culturais acerca do termo O Globo, compostos num frame.  

As expressões de fato, investigar, apurar os fatos funcionam, no texto, como  

ativadores do frame de ‗verdade‘. A polícia militar e a polícia civil são mostradas como  

agentes ativos que botaram a cara a tapa e foram investigar e apurar os fatos, mesmo  que 

a polícia tenha sido acusada e hostilizada em manifestações e pela mídia. A oração  relativa, 

nesse trecho, atua como elemento linguístico-discursivo importante para  evidenciar, em 

termos de Gestalt, como plano de fundo (background) na cena discursiva,  o papel das 

polícias, justamente, porque, as manifestações e as mídias questionavam esse  papel.   

A marcação ideológica reforça os argumentos de Alves e Maciel (2019) acerca  da 

função instrumental das fake News como ferramentas de combate, atuando como  

catalisadores de efeitos de correspondência ideológica nos interlocutores e reforçando seu  

posicionamento dentro de um contexto polarizado de narrativas sociopolíticas, em  

detrimento da estrutura profissional das notícias jornalísticas. O texto pretende alinhar  

consigo os que, na situação narrada em questão, encaram positivamente a atuação das  

polícias, opondo, portanto, todos os demais sujeitos que não compartilhem de tal posição. 

O uso do adjetivo inocente para caracterizar Ágatha e menina no texto constitui  

estratégia neutralizante dos conflitos ideológicos, já que é razoável para uma situação de  

assassinato de um inimputável que tanto os que acusam a polícia como os que a defendem  

mostrem-se consternados e empáticos com a vítima.   

A fake News, ao fim, volta a ser encarada pelos parâmetros de Coleman e Kay  

(1981): são preenchidos os parâmetros de falsidade da notícia e de intencionalidade de  

enganar, mas não se sabe dizer acerca da consciência do autor sobre a falsidade da notícia.  

Aproxima-se, apesar do parâmetro não preenchido, de um centro prototípico que serve  

como ponto referencial para a identificação de fake News.  

Segue-se, em diante, à segunda fake News.  

3.2 Fake News sobre frase pejorativa atribuída ao ex-presidente Lula a respeito de  



388 
 

eleitores evangélicos  

A segunda fake News a ser analisada é de natureza político-religiosa e está  

reproduzida na figura 1, a seguir:  

                 

Disponível em: <https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2019/11/26/verificamos-lula  

evangelicos/>. Acesso em: 18 maio 2020. 

 

A fake News reproduzida na figura 1, acima, foi desmentida pela Agência Lupa,  

agência online hospedada no jornal Folha de S. Paulo, que entrou em contato com a  

assessoria do ex-presidente e promoveu investigações acerca da origem da fake News,  que 

circula desde 2015. A frase trata-se de uma adulteração do discurso do ex-presidente  em 

ocasião do Seminário Nacional de Estratégia, promovido pela Confederação  Nacional dos 

Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf). Lula, no evento, criticou  pastores evangélicos 

e sua culpabilização excessiva à figura do diabo (jogam a culpa [de  tudo] em cima do diabo. 

Acho fantástico isso. Você está desempregado é o diabo, está  doente é o diabo, tomou um 

tombo é o diabo, roubaram o seu carro é o diabo
8
).  

A fake News se organiza multimodalmente, consistindo em uma imagem que  

contém a foto do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva ao lado da suposta fala de  

desprezo aos evangélicos, atribuída a ele, pelo efeito de proximidade visual e pela  legenda. 

Na parte inferior da figura, há uma legenda em formato de manchete na própria  imagem, 
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com os dizeres Em São Paulo declaração de Lula contra os evangélicos ganhou  as páginas 

do Brasil. Abaixo dessa legenda, lê-se ainda, em formato de hiperlink que  conduz ao site 

original: SBT: Lula zomba de evangélicos diante do fracasso do PT. O  hiperlink, enfim, é 

publicado por um usuário específico sob o comentário Os Evangélicos  precisam saber 

disso, na parte superior da figura.  

A noção de compressão (FAUCONNIER; TURNER, 2002) é essencial para a  

efetividade da fake News: o texto atribuído ao ex-presidente comprime em si toda a  

representação acerca da figura de Lula, que vai além dos limites da imagem. Mais do que  

simplesmente atribuir a fala a Lula, o texto pretende condensar toda uma mentalidade do  

ex-presidente e se passa como uma síntese completa de sua fala no referido evento.  

Pretende ser, portanto, por extensão cognitiva ligada ao fenômeno de compressão, uma  

síntese completa do sujeito que, supostamente, proferiu a fala. Pela fala atribuída, é como  

se tivéssemos contato com toda a personalidade de Lula.  

A compressão, ainda, vai para os níveis superiores da fake News: a manchete,  em 

seu formato sintético, constrói uma interpretação negativa e, como o frame que  estrutura 

manchetes jornalísticas comporta a noção de fato e, portanto, de verdade, ela se  pretende 

verdadeira. A fala em si importa pouco, diante dos dizeres da manchete que  posiciona Lula 

em confronto com a população evangélica, confronto acionado pela preposição contra, que, 

por sua vez, aciona um frame de forças opostas, dinâmica de  forças (TALMY, 2000), 

materializadas no texto por meio de Lula e evangélicos. O ponto mais claramente parcial, e 

que, por isso mesmo, oferece a um leitor  atento um indicativo de dúvida acerca da 

veracidade da imagem e do texto escrito (com  base nos padrões jornalísticos formais de 

impessoalidade e parcialidade) é o enunciado  que diz Lula zomba dos evangélicos diante do 

fracasso do PT. Utilizando-se do protótipo  da estrutura oracional (Sujeito-Verbo-Objeto, 

SVO) de manchetes jornalísticas, o frame de confronto acionado pela manchete é agora 

substituído por um frame de humilhação,  acionado pelo termo zomba, tendo Lula como 

agente zombador. Entretanto, não é um  frame de humilhação qualquer: Zombar é um verbo 

mais específico da linguagem  informal, como uma instância particularmente grosseira e 

rude do deboche. A escolha  desse verbo não é gratuita nem ingênua e é pensada justamente 

para conduzir o  pensamento do leitor para o frame pretendido.  

Ainda, a palavra fracasso mantém o caráter pessoalizado, enfático, da suposta  

notícia jornalística, realçando seu caráter discordante a práticas jornalísticas formais. O  

termo fracasso, que instaura por si só um frame de derrota, constrói com o todo da frase  um 

frame particular que culmina numa situação compreendida como a de vingança. A  

zombaria de Lula, nesse sentido, se dá por conta de um suposto fracasso do governo  petista 
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(fracasso não especificado, dito de maneira geral e, por isso mesmo, compressivo  e 

globalizante, um fracasso ―total‖), atribuído, por inferência, a uma resistência da  população 

evangélica. A zombaria de Lula, colocado como figura saliente do enunciado,  topicalizado, 

apresenta também como fundo o suposto fracasso petista, e, por conta disso,  o frame de 

humilhação é conduzido ao frame de vingança, tendo como agente vingativo  o sujeito Lula 

e os eleitores evangélicos como objetos da vingança.   

Os desvios da norma padrão de escrita portuguesa percebidos (Os pastores mete  o 

pau e eles vota em nóis) contribuem para a construção da imagem degenerada do sujeito  

Lula, dada a recepção social negativa de tais desvios, com a supervalorização da norma  

culta socialmente e politicamente construída. Interessante, porém, que essa mesma  

contribuição atua contra os propósitos da fake News, na medida em que os desvios não  

sinalizados fogem aos regimentos jornalísticos profissionais, fortalecendo a identificação  da 

falsidade: um jornal profissional sinalizaria os desvios da escrita padrão, para não  confundir 

a fala transcrita com a fala do próprio jornal, sinalização que não ocorre na fake News.  

O descaso para com tais regimentos corroboram os apontamentos dos autores  

Alves e Maciel (2019) acerca da função ideológica e polarizada das fake News: basta que  a 

fake News se situe no campo de combate ideológico para que sua efetividade seja  garantida, 

deixando em segundo plano a intencionalidade de convencer o sujeito  interlocutor acerca da 

mentira que se propaga, permitindo a despreocupação com a  imitação fiel dos meios 

jornalísticos. Ao fim, constrói-se, de Lula, a imagem de um agente  zombador, vingativo, e 

inculto, além de fracassado: um sujeito prototipicamente  malquisto, uma representação que 

pretende ser suficiente para a totalidade de Lula,  fortalecendo os propósitos ideológicos da 

fake News.   

No que se refere à Gestalt, o texto se organiza de tal modo que a figura, ou  

foreground (plano de frente), é dado para um agente que age de forma deliberadamente  

cruel em relação a um paciente, que se vê na posição de vítima. O que foi dito em si, o  fato, 

ganha o status de fundo, ou background.  

Todo o conjunto textual imagem-texto, multimodalmente acionado de forma 

mesclada (FAUCONNIER; TURNER, 2002) para construir um todo significativo e 

ordenado na mente do sujeito leitor, apresenta características que poderíamos definir  como 

sinais de falseamento:   

1) há os mencionados pequenos desvios da linguagem padrão no texto jornalístico  

(ausência de vírgulas em Em São Paulo declaração de Lula contra os evangélicos  

ganhou as páginas do Brasil; utilização dos termos zomba e fracasso, da linguagem  

informal e pouco adequada ao jornalismo). Num texto jornalístico padrão, haveria o  



391 
 

cuidado da revisão e do monitoramento da escrita. Tais desvios constituem indícios de  

certa despreocupação com detalhes. Um profissional do jornalismo seria,  provavelmente, 

mais criterioso nesse aspecto.   

2) há forte subjetividade e tom emocional, tendo o autor instanciado julgamentos de valor  

explícitos, tais como os já mencionados termos zomba e fracasso e o frame de  vingança.  

3) o exagero em ganhou as páginas do Brasil constitui estratégia argumentativa para o  

leitor ser seduzido sobre a suposta gravidade da fala e, por isso, a sua também suposta  

rápida repercussão.  

4) a preferência pelo discurso direto, que reproduz uma suposta fala de Lula, ladeando a  

imagem do ex-presidente e colocada como plano de frente da notícia evidencia a  suposta 

‗ofensa‘ aos evangélicos. É uma forma de o enunciador da fake News não  assumir o dito, 

deixando tal responsabilização para o ex-presidente.  

Feitas essas considerações sobre a segunda fake News, passamos à análise da  

próxima notícia falaciosa.  

3.3 Fake News sobre morte de traficante atribuída à Covid-19  

 

 

 

 

 

 

A terceira fake News trata da Covid-19 e está representada na figura 2, a seguir:  
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Essa fake News foi desmentida pela Agência Lupa, que encontrou a reportagem  

original datada de 07 de fevereiro de 2019, sobre danos causados por uma tempestade no  

Rio de Janeiro. Segundo informações da Agência, a fake News circula em diversas redes  

sociais desde março de 2020. Marcada como urgente, consiste na composição de uma  

imagem digitalmente modificada de uma reportagem da Globo News, dos grupos Globo.  A 

legenda da reportagem original era Decretado estágio de crise; 2 mortes confirmadas e foi 

modificada para Traficante armado com fuzil morre de Covid-19 após confronto  com a 

polícia. Como a fake News analisada no item 3.2, o aspecto multimodal não é uma  

característica secundária do conjunto linguístico da notícia, sendo, pelo contrário, seu  

aspecto definidor, uma vez que condensa em vários níveis seu sentido: na imagem da  

reportagem em si, um trecho estático de um vídeo, recortado de uma tela televisiva,  

passando por grandes setas vermelhas desenhadas pelo autor da fake News que apontam  

para a frase modificada, chegando na compressão máxima da legenda da imagem, que  

reproduz em aspas, acima da imagem, a frase modificada, e acrescenta, embaixo da  
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imagem, o seguinte enunciado, em primeira pessoa do singular: Depois eu falo ninguém  

acredita!!
9
(sic).  

A falsidade é evidente na frase modificada da notícia, construída de modo a gerar  

uma contradição entre o sujeito gramatical (traficante armado) e o complemento  

circunstancial que especifica o evento da morte do suposto traficante (de Covid-19 após  

confronto com a polícia). O aspecto contradiório se dá na especificação da morte do  

traficante em morre de Covid-19 após um confronto com a polícia, faltando, portanto,  

algum elemento causativo que relacione as duas circunstâncias (morte por Covid-19 e  

confronto). O sujeito gramatical é salientado em suas características de traficante e  armado, 

postas como foreground do enunciado, e que acionam frames específicos de  criminalidade 

e confronto armado. Em tais frames, o que se espera como situação  prototípica que deveria 

ser noticiada é que o sujeito traficante armado seja morto no  confronto policial, e não de 

Covid-19. É nesse ponto que a contradição se estabelece,  intencionalmente.  

O enunciado contraditório foi elaborado pelo autor da mentira para ‗fazer  parecer‘ 

que o jornalismo da Globo superdimensiona as mortes causadas pelo vírus  Covid-19, ao 

ponto de que mortes causadas por outros motivos seriam associadas ao vírus  e, no afã de 

atribuir todas as mortes ao coronavírus, o jornalismo ‗é pego‘ em contradição.  

Considerando o contexto geopolítico brasileiro, o objetivo maior do produtor da fake News 

parece ser o de descredibilizar a rede de TV, que tem atuado em fazer denúncias  sobre a 

suposta omissão do governo de Jair Bolsonaro em relação ao combate à Covid 19 no Brasil. 

A relação ideológica entre o sujeito que produz a fake News e o referido  governo 

pode ser observada pelo compartilhamento da noção de superdimensionamento  de mortes 

por Covid-19, amplamente difundida em círculos governistas 10. A possibilidade de um 

absurdo lógico proposital é fortalecida pela legenda  Depois eu falo ninguém acredita!!, sem 

manifestar explicitamente o que se pretende dizer  com isso, aparecendo como uma 

expressão solta e aparentemente desconexa. Tal  desconexão, somada ao fato de situações 

comunicativas levarem os sujeitos a interagirem  de modo a construir um entendimento 

mútuo e benéfico – como se entende das máximas  de Grice, citadas nos aparatos teóricos –, 

força o leitor a buscar uma significação que dê  sentido à legenda. A significação surge a 

partir de uma representação que, segundo Van  Dijk (2003), é ideológica e cognitiva, 

captada a partir da noção que o sujeito leitor tem  acerca das situações contemporâneas do 

mundo social e das diversas narrativas  polarizadas que daí emergem. Num determinado 

cenário em que o leitor tem acesso à  fake News, é possível apreender o significado 

pretendido mesmo com o deslocamento da  legenda. Essa representação gira em torno da 

expressão implícita "Mortes por Covid-19"  sobre a qual se cria dúvida e desconfiança. O 
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que se tem, portanto, é a seguinte  reformulação inferida do enunciado, a partir dos frames 

acionados e da construção de  elementos gestálticos foreground e background: Depois eu 

falo [que as mortes por  Covid-19 são forjadas] e ninguém acredita.  

Dadas as características da fake News em análise, ela preenche os três parâmetros  

de Coleman e Kay sobre a definição de mentira: há falsidade da proposição; há  consciência 

da falsidade (uma vez que se trata de uma montagem, que implica deliberada  manipulação 

de elementos significativos); há a intenção de enganar, por pretender  conduzir no leitor uma 

determinada visão falsa acerca de veículos jornalísticos e suas  práticas. Constitui, portanto, 

uma mentira prototípica.   

Passa-se, agora, à quarta fake News analisada.  

3.4 Fake News sobre criação proposital do coronavírus por parte do Partido  

Comunista Chinês  

A quarta fake News de nossa amostra diz respeito à politização da pandemia de  

2020, tal como mostra a figura 3, a seguir:  

 

 

 
Disponível em :https://noticias.uol.com.br/confere/ultimas-noticias/2020/03/30/coronavirus-nao-foi criado-

em-laboratorio-pelo-partido-comunista-da-china.htm. Acesso em: 18 maio 2020.  

Essa fake News, diferentemente das anteriores, foi publicada no portal  jornalístico 



395 
 

oficial Agora Paraná e aparece no formato de notícia jornalística plena,  organizada de 

forma de texto, entrecortado em parágrafos, com as divisões estruturais  típicas de notícias 

(VAN DIJK, 2003). Não obstante, a linguagem pouco formal e  pontuada por diversos 

deslizes de formatação padrão podem funcionar como índices de  desconfiança sobre a 

veracidade e a parcialidade da notícia.   

O portal Uol Confere verificou, por meio de matéria assinada por Alex Tajra em  

30 de março de 2020, a falsidade da notícia a partir de um estudo publicado pela revista  

Nature Medicine que comprova o surgimento natural do vírus, e também a partir de um  

pronunciamento da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que nega a hipótese de que o vírus  

tenha sido criado em laboratório. A fake News toma como base um vídeo de um telejornal  

italiano republicado pelo ex-vice-premiê do país, Matteo Salvini, que afirma, com base  num 

artigo da revista Nature em 2015, que pesquisas envolvendo agentes virais em  morcegos 

desenvolvidas pela China seriam responsáveis pelo surto atual de coronavírus.  

A notícia, publicada na seção política do jornal paranaense Agora Paraná, conduz seu 

posicionamento por diversos meios, mais ou menos explícitos. Os meios  menos explícitos 

manifestam-se, por exemplo, através da manchete Coronavírus foi criado em laboratório 

ligado ao partido comunista da China em 2015, revela vídeo de  TV italiana. Na manchete, 

utiliza-se a voz passiva que topicaliza o sujeito gramatical  Coronavírus, seguido da locução 

verbal foi criado sem nenhum operador modal. Em  seguida, tem-se o adjunto em 

laboratório, constituindo informação nova na matéria e  elemento impactante por contrastar 

com o consenso do surgimento natural do vírus. Outra  novidade da manchete é a 

especificação caracterizadora do laboratório ligado ao partido  comunista da China. O 

enunciador poderia dizer simplesmente [...] criado no Instituto  de Virologia de Wuhan, mas 

a escolha recaiu sobre um suposto aspecto político do  laboratório, o que contribui para a 

politização da pandemia. A escolha revela uma  compreensão de mundo através de uma 

guerra ideológica entre capitalistas x comunistas,  detonando, portanto, posicionamento do 

autor com relação ao conflito ideológico, por  uma Gestalt que conduz a compreensão do 

texto pelo viés político pretendido.   

Além disso, há conexão causal implícita entre o coronavírus (evento negativo  

surgido no mundo) e o partido comunista (o aspecto negativo do coronavírus é  transportado 

para o partido), criando uma integração conceptual (FAUCONNIER;  TURNER, 2002): O 

PCCh (Partido Comunista da China) é transformado, assim, num  inimigo mundial e 

responsável por milhões de mortes. O marcador temporal em 2015 está  descolado na 

manchete, mas parece remeter à suposta data de criação do vírus em  laboratório, e não à 

ligação do laboratório ao partido comunista. Por fim, a sentença revela  vídeo de TV italiana 
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funciona como um argumento de autoridade que reforça a  credibilidade de todo o 

enunciado anterior, transferindo a responsabilidade da asserção  para a TV italiana 

específica, pretendendo isentar o enunciador da afirmação feita. As  escolhas lexicais, 

contudo, e a necessidade de divulgar a suposta notícia na seção política são elementos 

indiciais de subjetividade e que contribuem para aproximar os eventos  narrados muito mais 

de uma opinião do que propriamente de um fato.  

Logo após a manchete, há o olho da notícia:  

(I) Um organismo modificado, inserindo uma proteína de Coronavírus através de 
uma molécula  conhecida como SH C014 criou um super vírus, que de acordo com 
o laboratório da Academia  de Ciências Chinesa, ligado ao partido comunista, o 
experimento serviria apenas para um estudo,  conforme revela a reportagem da RAI 
realizada em 2015 e publicada nas redes sociais do senador  italiano Matteo Salvini. 
(EUSTÁQUIO, 2020, s/p.)  

No olho do texto, as informações sobre a modificação de um organismo, a  

inserção de uma proteína de Coronavírus através de uma molécula conhecida como SH 

C014¸ que supostamente criou um super vírus, funcionam como ativadores do frame de  

informação científica, colaborando superficialmente com o reforço de autoridade  enquanto 

pretensão de credibilidade. Tais dados são utilizados com o propósito de  aproximar o texto 

do protótipo de verdade, já que, no conhecimento de mundo do  interlocutor, ciência e 

verdade mesclam-se e, portanto, a voz da ciência é a voz da  verdade. Ainda no olho da 

notícia, assim como no título, aparece novamente a informação  de que o laboratório da 

Academia de Ciências Chinesa é ligado ao partido comunista.  

O texto prossegue reafirmando a tese da suposta criação artificial do vírus. O  

produtor do texto tenta comprovar a tese ao dizer:  

(II) O senador italiano Matteo Salvini causou grande polêmica em toda a Europa ao 
compartilhar  em suas redes sociais um vídeo da RAI, uma das principais emissoras 
de televisão da Itália que comprova que o Coronavírus foi criado em um laboratório 
da Academia Chinesa de ciências, que  é ligado ao Partido Comunista da China. 
(EUSTÁQUIO, 2020, s/p., destaque nosso).   

Em (II), o autor do texto, Oswaldo Eustáquio, evidencia a RAI como a emissora  

responsável pela informação sobre a criação do vírus. Para isso, faz uso de um longo  

aposto, no qual utiliza as formas verbais comprova, foi criado e é ligado. Com isso, o  autor 

conduz a interpretação do interlocutor para o frame da incontestabilidade acerca do  que se 

afirma, na mesma medida em que descarta qualquer possibilidade de manifestação  do 

contraditório. Além disso, a voz da RAI e a voz do autor do texto, estrategicamente,  
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(con)fundem, misturam-se, comprimem-se a tal ponto que o leitor não sabe distinguir se  a 

afirmação expressa como verdade incontestável é da emissora de TV italiana ou se é do  

autor do texto publicado no Agora Paraná. Ainda em (II), a oração explicativa que é  ligado 

ao Partido Comunista da China, que integra o aposto, apresenta uma informação  já contida 

no olho da notícia e no título. A reiteração de tal informação tem a função de  fazer o leitor 

guardá-la na memória e ―torná-la familiar e, inconscientemente, achamos  que, por isso, 

deve ser verdade‖ (ABREU, no prelo). Contribui também para tornar essa  informação o 

plano de frente ou figura da notícia, em termos de Gestalt.  

Também no corpo da notícia, há manifestação de parcialidade do enunciador  sobre 

o suposto fato, que aproximam o texto do protótipo de uma fake News, tais como:  o autor 

nos diz que Matteo Salvini, o autor da teoria artificial do vírus, pediu ao governo  italiano 

para que abrisse uma investigação sobre o caso, mas foi abafado pela esquerda e  pela 

imprensa que prontamente "achou" um estudo mirabolante que diz que o vírus não  sofreu 

alterações laboratoriais. O autor sugere que a esquerda e a imprensa constituem obstáculos 

às investigações acerca da criação do vírus, e usa aspas em achou para indicar  a 

desconfiança pela resposta da imprensa à hipótese da criação artificial do vírus. A  

desconfiança é intensificada pelo uso da palavra mirabolante, que, além de desqualificar  a 

veracidade das informações da imprensa italiana, ainda ativa o frame relacionado à  noção 

de irrealidade exagerada. O estudo encontrado pela imprensa não apenas não é  confiável 

como é absurdo, de acordo com o posicionamento da fake News.  

A escolha de determinadas palavras, e não outras, constrói uma representação  

ideológica que dialoga com o que Van Dijk (2003) chama de estratégia Nós x Eles. A  

estratégia se manifesta linguisticamente, como é mais comum, pela topicalização do  sujeito 

que incorpora o grupo Nós, qualificado positivamente (como indica o trecho O  senador 

pediu para que o governo italiano abrisse uma investigação sobre o caso, mas  foi abafado 

pela esquerda e pela imprensa que ―achou‖ um estudo mirabolante [...]), em  relação ao 

Eles, qualificados negativamente pelas aspas em achou e pelo uso do termo  informal 

mirabolante, adjetivo qualificador avaliativo e, portanto, subjetivo. O autor  pretende 

construir uma visão propagandística do Nós numa construção ideológica Nós x  Eles mais do 

que se pretende informar (suposição fortalecida pela ausência de fontes  confiáveis). O Nós 

se conformando, nesse caso, com os que compartilham da hipótese de  uma criação artificial 

do vírus, e o Eles como a esquerda e a imprensa, maiores agentes  da hipótese contrária de 

surgimento natural.  

Vê-se que a qualificação, como é comum a textos ideológicos, precede o  

tratamento investigativo e científico da acusação posta, ao invés de proceder. Por esse  
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motivo, o texto se torna parcial desde o princípio. O aspecto que caracterizaria tal texto  

como uma fake News são as estratégias linguístico-discursivas utilizadas para fazer uma  

opinião (caluniosa por ainda não haver comprovação institucional que comprove as  

afirmações) fazer parecer um fato, contrariando o requerido pela prática jornalística.  

A parcialidade indicativa de falsidade da notícia é posta com maior clareza no  

quarto parágrafo do texto que assim se inicia, após declarar que a imprensa falseou a  notícia 

publicada por Salvini:   

 

(III) Causa estranheza [que a imprensa falseou a notícia publicada por Salvini], 

porque para  classificar de fake News o caso, conseguiram em menos de 24 horas 

um estudo, mas a vacina a  mesma imprensa disse demorar 18 meses. 

(EUSTÁQUIO, 2020, s/p., destaque nosso)   

Em (III), a pontuação e a sequência de orações são incomuns para o padrão  

jornalístico. Não se indica a quem causa estranheza, o que nos resta supor que sejam os 

leitores e o próprio Oswaldo, autor da fake News. Há uma correlação proposta pelo autor  

entre o falseamento da fala do senador (porque para classificar de fake News o caso,  

conseguiram em menos de 24 horas um estudo) e a busca por uma vacina contra o vírus  

(mas a vacina a mesma imprensa disse demorar 18 meses). Essa correlação constitui  objeto 

de discurso, uma criação do produtor do texto, não significando, portanto, que  constitui 

uma realidade, um fato. A correlação é explícita pela construção adversativa  acionada pelo 

termo mas. A correlação é antecedida pelo alerta pontuado pelo autor em  causa estranheza, 

o que leva o leitor a assumir a correlação como verdadeira, mas  maliciosa.  

O texto, enfim, baseando-se no vídeo desmentido pelo portal Uol Confere,  constrói 

uma representação ideológica que gira em torno da criação do vírus. Acusa a  China, ou, 

mais especificamente, o PCCh como o agente responsável e intencional por  trás da criação 

e disseminação do vírus, ao lado da imprensa que serve de obstáculo a  investigações. 

Contra esses ―inimigos reais‖, há o mundo ocidental, que aparece como o  paciente das 

ações dos agentes. Caminhando na conotação já negativa que o termo  comunismo ativa nas 

conceptualizações de uma parcela dos cidadãos do mundo, a fake News reforça essa 

conceptualização, com o diferencial de procurar transformar uma  convicção ideológica em 

fato.   

Conforme os parâmetros de Coleman e Kay (1981), a fake News em análise  

transmite algo factualmente falso. Dado o que se entende em Alves e Maciel (2019) sobre  o 

papel das fake News num confronto ideológico polarizado, podemos inferir que o  terceiro 

parâmetro, o que trata da intenção de enganar o sujeito interlocutor, também está  presente 
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na fake News, posto que o texto busca conduzir no leitor uma representação  ideológica 

específica. Não é possível dizer se o parâmetro de conhecimento do enunciador  acerca da 

falsidade é preenchido, dado que emerge da própria subjetividade do sujeito.  Mesmo que o 

enunciador não saiba que se trata de uma informação falsa, de qualquer  forma, ele busca, de 

forma estratégica, causar uma transformação de valores ideológicos  no leitor.  

É importante destacar que, ao longo da elaboração da análise, a fake News foi  

retirada do site Agora Paraná, seguindo os recentes desdobramentos de investigações  sobre 

o jornalista Oswaldo Eustáquio e suas relações com atos antidemocráticos  favoráveis ao 

fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. O jornalista, um importante 

influenciador da base de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, foi preso em  26 de junho de 

2020 por risco de fugir do país
11

. Tal evento colabora para a compreensão  das 

intencionalidades do sujeito autor da fake News, o que funciona como elemento  adicional – 

ainda que posterior à análise – para a desconfiança e incentivo à leitura crítica  da notícia.  

3.5 Fake News sobre mudança nas regras de imigração aos EUA que impedem a  

entrada de condenados da lava-jato  

A fake News apresentada na figura 4, a seguir, trata de supostas mudanças nas  

regras de imigração para os Estados Unidos que impediriam a entrada de condenados da  

operação Lava-Jato.  

Figura 4
12

: fake News sobre regras de imigração de Trump  
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Disponível em: https://blogs.oglobo.globo.com/eissomesmo/post/regras-de-imigracao-de trump-

impedem-que-alvos-da-lava-jato-entrem-nos-eua-falso.html. Acesso em: 18 maio 2020. 

 

A fake News se apresenta por uma construção multimodal, como as anteriores,  

assemelhando-se ao formato das que incluem imagens com legendas. Há uma imagem do  

presidente Trump, com o título Novas regras de imigração de Trump impede que  

criminosos da lava-jato entrem nos EUA na parte superior em letras maiúsculas. O nome  

Lava-jato aparece destacado com a cor vermelha. Há ainda uma legenda na parte inferior  da 

foto de Trump, com os dizeres Lá não existe STF para proteger bandido.   

A fake News é desmentida pelo portal É Isso Mesmo?, hospedado no jornal O  

Globo. Segundo informações do portal É isso mesmo?, a assessoria de imprensa da  

embaixada dos EUA em Brasília afirmou que, enquanto o histórico dos sujeitos na fila de  

imigração seja de fato um elemento importante para a aferição da possibilidade de visto,  

não houve qualquer mudança ou alteração nas políticas de imigração, mantendo-se o  

normal desde antes do mandato de Trump.  

Utilizando-se de linguagem concisa, direta, com vocabulário de uso comum (não  

especializado) e indicativo de ponto de vista (como em bandido, por exemplo) a fake News a 

um só tempo: 1) faz elogio ao governo dos Estados Unidos; 2) acusa o Supremo  Tribunal 

Federal; 3) elucida o discurso do senso comum de que direitos humanos existem  para 

proteger criminosos; 4) não apresenta provas nem sobre as novas regras de imigração  de 

Trump nem sobre a acusação feita ao STF.  

Refinando a análise para aspectos mais detalhados do texto, observa-se que a  

expressão da lava-jato compõe um adjunto adnominal qualificando o substantivo  

criminosos, que, por sua vez, é já um termo qualificador. Não há explicação maior sobre  a 

situação jurídica dos sujeitos propriamente ditos, de modo que a saliência à suposta  

característica criminal comprime em si (FAUCONNIER; TURNER, 2002) mesma toda  a 

realidade de tais sujeitos. Pretende-se, assim, ofuscar quaisquer demais características,  

colocando-as em segundo plano diante da importância dada ao aspecto criminoso. O  

destaque em cor vermelha também atua como um salientador multimodal, acrescentando  

um caráter visual adicional à forma linguística, e pretende, com isso, salientar no leitor o  

frame de eventos passados, em que a operação Lava-Jato é comumente tida como uma  

operação eficaz de combate à corrupção, bem como inferir que criminosos da lava jato  

constituem um conjunto destacado de criminosos.  

A legenda inferior, como em outras fake News da amostra, não contém uma parte  

do fato noticiado, não adicionando informação factual. Pontua, ao invés, um juízo de valor  
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particular e ideológico do sujeito autor - ou reprodutor - da fake News. O elemento STF  

brasileiro é posto, em contraste com os EUA, como uma instituição que protege bandido.  

            O interlocutor é levado a relacionar o texto da parte inferior da figura com o texto da 

parte  superior, numa situação de contraste entre a postura do STF e a postura do presidente  

estadunidense. Constrói-se, assim, uma relação ideológica conjunta que enobrece a figura  de 

Trump, no lado do Nós ideológico – salientado tanto na disposição dos enunciados  quanto na 

disposição dos trechos no aspecto visual do texto –, e empobrece a figura do  judiciário 

brasileiro, ao lado do Eles.  

Para índices que indiquem o falseamento da imagem, temos as já mencionadas  

ausência de fontes oficiais, assim como marcas enfáticas de subjetividade, não  

características de discursos que pretendem ser imparciais e, com isso, se comprometerem  

com a transmissão mais objetiva possível dos fatos. É interessante pensar que essas  mesmas 

marcas de falseabilidade talvez sirvam, como indicado nas análises anteriores,  para uma 

confirmação veemente do que se diz, por um efeito de identificação ideológica  entre autor e 

leitor. As marcas de subjetividade levam o sujeito leitor, em circunstâncias  psicossociais 

adequadas, a concordar e a repassar a afirmação motivado pelo impulso de  registro 

ideológico de sua posição frente ao que considera problemático e frente ao tom  apelativo de 

justiça num contexto em que parece não haver justiça satisfatória. Mantendo,  portanto, a 

característica apontada por Alves e Maciel (2019), o aspecto profissional é  posto de lado 

pela preferência à marcação de postura ideológica, o que colabora para a  estruturação da 

categoria nesses moldes.   

A fake News, ao fim, segue uma estrutura quase convencional e próxima do que  se 

pode construir acerca da prototipia de tais manifestações textuais e ideológicas. Há o  

preenchimento dos parâmetros de Coleman e Kay (1981) que dizem respeito à falsidade  do 

conteúdo e a intenção de conduzir o sujeito leitor a acreditar na falsidade, não havendo  

como afirmar, porém, que existe a consciência do sujeito produtor acerca da falsidade do  

conteúdo reproduzido.  

A seguir, analisamos a última notícia falsa.  

3.6 Fake News sobre invasão de venezuelanos pela fronteira com o Brasil   

A figura 5, a seguir, diz respeito à fake News que trata da suposta invasão de  

venezuelanos ao Brasil. 
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Figura 5: fake News sobre invasão de venezuelanos ao Brasil.  

 
 
Disponível em: https://blogs.oglobo.globo.com/eissomesmo/post/e-falso-que-multidao-de venezuelanos-tenha-
invadido-fronteira-com-o-brasil.html. Acesso em: 18 maio 2020.  

A fake News trata-se de um vídeo deslocado de seu contexto original,  reproduzido 

falsamente como um vídeo acerca de uma suposta invasão de milhares  venezuelanos na 

fronteira com o Brasil. A falsidade do texto atrelado ao vídeo  (Venezuelanos invadindo a 

fronteira brasileira!) é apontada pelo portal É isso mesmo, do  jornal O Globo, que verificou 

que, na verdade, o vídeo retrata um fluxo constante na  fronteira entre Venezuela e 

Colômbia, que vem ocorrendo desde 2018, desde a abertura  da fronteira entre os dois 

países. Segundo o portal, para o diretor de imigração da  Colômbia, a movimentação é 

rotineira.   

A fake News distingue-se, em sua elaboração, das apresentadas até então. Há a  

reprodução de um vídeo real, sem adulterações, mas deslocado e republicado por diversas  

contas da rede social Facebook como sendo um vídeo sobre a situação na fronteira  

brasileiro-venezuelana. Isso acaba provocando resultados totalmente diferentes dos  

produzidos no contexto original. O vídeo é republicado por diversas vezes com legendas  

contendo expressões como invasão/ invadir/ invadindo, que remetem a frames  ideológicos 

de uma situação em que um determinado lugar é vitimado por grupos  maliciosos que 

irrompem sem controle, assumem como seu um espaço que pertence a  outrem (VAN DIJK, 

2003). A simples mudança de contexto é suficiente para que toda  uma representação 

ideologicamente motivada seja construída pelo leitor leigo. Notícias  falaciosas como esta 

partem de um enunciador com forte tendência à xenofobia e cumprem uma função social 

adversa de difundir a xenofobia e influenciar aqueles que  ainda não têm uma opinião 

formada sobre tema a agir com hostilidade em relação a  estrangeiros.  
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No print apresentado, a palavra venezuelanos integra numa só palavra a entidade  

(moradores da Venezuela) e a sua característica (ter a nacionalidade venezuelana), o que  

influencia a Gestalt, em que a faceta pessoa+nacionalidade é ressaltada como agente da  

suposta ‗invasão‘. A compressão integrativa entre sujeito e localidade leva aos  

interlocutores as conotações negativas que o termo Venezuela assume nas interações  

linguísticas no contexto do governo nacionalista de Jair Bolsonaro; as negatividades que  se 

associam ao país passam a se associar ao sujeito.   

Mais do que isso, a escolha de uma fotografia, seguindo nos termos de Gestalt,  não 

é fortuita, atuando enquanto elemento de comprovação da afirmação inicial  (modalizada no 

gerúndio, indicando concomitância com o ato enunciativo). A fotografia  fixa um 

determinado momento da cena discursiva, se determinando, portanto, a partir de  uma 

escolha do sujeito locutor. Tal fotografia coloca como figura uma cena que busca  

representar, falsamente, a frase enunciada, em detrimento do fundo que constitui a  verdade 

mascarada.  

Ainda dentro do momento sócio-histórico de uma polarização ideológica  

crescente, a imagem do país vizinho Venezuela é atrelada a frames de receio,  autoritarismo 

e, potencialmente, inimiga, em se tratando de suas relações com o Brasil.  O vídeo 

deslocado, portanto, acaba por reforçar tais representações ideológicas e  aproximar o 

interlocutor de uma visão negativa sobre o país.   

O texto que acompanha o vídeo, como visto no print, ainda passa a impressão  de 

validade por ser bastante sucinto e direto. Aparentemente, não há posicionamento  

ideológico, somente a constatação de um fato tido como verdadeiro (Venezuelanos  

invadindo a fronteira brasileira!). A proximidade de uma objetividade colabora para a  

construção de confiabilidade nos interlocutores, que, ao assistir o vídeo e tendo como  

informação contextual somente o texto que o acompanha, constroem a representação  

ideológica pretendida. Entretanto, a construção de objetividade está longe de ser plena,  

dado o uso do sinal ortográfico de exclamação ‗!‘, que transmite a ideia de alerta,  

construída pelos frames já acima mencionados que negativam os sujeitos imigrantes.  

É de se notar que, de acordo com os parâmetros da categoria mentira propostos  por 

Coleman e Kay (1981), podemos afirmar que a fake News analisada apresenta os  

parâmetros: falsidade do fato e intenção de enganar. A falsidade é observada pela 

verificação do portal É Isso Mesmo?, e a intencionalidade é atrelada ao aspecto discursivo  

de confronto ideológico próprio das fake News, como dizem Alves e Maciel (2019). Tal  

aspecto de confronto é fortalecido pela divisão marcada entre os grupos Nós e Eles,  

segundo Van Dijk (2003), manifestando o Eles em um predicado de conotação negativa  
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(acionada pela palavra invadindo). Encerra-se aqui, portanto, a análise das 6 fake News 

específicas, seguindo, agora,  as considerações gerais sobre o corpus selecionado.   

3.7 Resultados gerais  

 

Nas 60 fake News estudadas, pudemos observar pontos em comum que nos  

conduzem a certas propriedades linguísticas e interacionais das fake News. A 

multimodalidade aparece como o ponto principal no que diz respeito à  elaboração estrutural 

das fake News, que conduz a efeitos funcionais efetivos e  pretendidos pelos autores. É 

recorrente a construção textual híbrida, entre texto e  imagem, texto e vídeo, assim como a 

construção contextual híbrida, entre textos que  mesclam diversos ambientes (textos 

jornalísticos mesclados a conversas de rede social).  A hibridização, em alguns casos, 

cumpre o papel de reforçar e/ou comprovar o aspecto  textual escrito a partir da ilustração 

em imagem ou vídeo. Em geral, a imagem escolhida  é a fotografia (e não uma pintura, um 

desenho, uma xilogravura etc). Isso porque a  fotografia tem a característica de, 

supostamente, representar mais fielmente a realidade.  Na fake News, ela cria esse efeito e 

torna a notícia ‗mais crível‘ para um leitor mais  desavisado. Além disso, ela é um 

importante componente gestáltico, por focalizar uma  parte da cena em detrimento do todo.  

O aspecto multimodal não é acidental, mas essencial em relação aos efeitos  

linguísticos e ideológicos emergentes. Como pudemos observar na fake News (2), dentre  as 

analisadas, por exemplo, a imagem adulterada que acompanha o texto escrito do autor  

compõe com este texto uma unidade superior em que a compreensão é adquirida pelo  

conjunto. A imagem, assim, é parte fundamental da composição da fake News e deve ser  

entendida como aspecto integrante da estrutura.   

Com relação ao estudo de frames, vimos que determinadas palavras selecionadas  

intencionalmente acionam esquemas cognitivos subjacentes que carregam significações  

potencialmente ideológicas. Um termo como zomba, na fake News analisada de número  (2) 

(fake News sobre frase atribuída ao ex-presidente Lula) por exemplo, aciona uma  situação 

mental que vai além da significação do termo isolado, e traz consigo outras significações 

que envolvem participantes, ações e eventos. Zomba, assim, traz um frame  em que se 

percebem sujeitos humilhados, um sujeito que humilha/zomba e uma situação  em que a 

zombaria se situa; os sujeitos zombados são postos, pelo termo utilizado, como  vítimas. De 

mesmo modo, situações específicas conduzem a frames interacionais que  delineiam o que 

se espera da interação, como se vê na fake News (1) (fake News acerca  do laudo balístico no 

caso do assassinato de Ágatha Félix), e termos que fogem a tais  frames conduzem os 
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interlocutores a determinadas compreensões que podem atuar na avaliação de confiabilidade 

e autoridade.  

Com relação ao estudo de Gestalt, pôde-se ver ao longo do corpus e nas fake News 

analisadas que a estruturação de enunciados, em seu aspecto morfossintático como  um todo 

(e também pelo uso da fotografia, como já dissemos), salienta determinadas  significações 

em detrimento a outras. Com base nos conceitos de foreground e  background, certos 

sentidos são postos em maior evidência na seleção de palavras (como  a escolha de 

criminosos na fake News (5), que trata da suposta mudança de regras de  imigração aos 

EUA) que possibilitam a compreensão de posicionamentos ideológicos  específicos. 

Igualmente, a distribuição sintática de palavras num enunciado sinaliza a  postura do sujeito 

enunciador, ao se preferir, por exemplo, colocar certo termo como  agente ou outro como 

paciente; ou ainda, na preferência pela voz passiva à ativa (como a  sentença analisada em 

(4) Coronavírus foi criado em laboratório ligado ao partido  comunista da China em 2015).  

Acerca do estudo de prototipia de categorias cognitivas, a categoria fake News 

parece se irradiar da categoria mentira, que a engloba e a justifica enquanto fenômeno  

socio-interacional. Dado que mentira se apresenta como a categoria central e pela qual se  

guiam os estudos sobre fake News, analisamos o fenômeno das fake News pelo prisma  dos 

parâmetros de Coleman e Kay (1981) podendo, assim, aferir o grau de prototipia de  

mentiras determinadas. Se pode ver que comumente as fake News preenchem ao menos  

dois dos três parâmetros de Coleman e Kay: a falsidade da proposição e a intenção de  

enganar. Dados tais parâmetros, fake News específicas se aproximam ou se afastam do  

centro prototípico, variando em sua estruturação linguística e visual (mais tipicamente  

multimodais), até sua configuração léxico-gramatical. Fake News mais prototípicas,  assim, 

parecem ser as que, em uma configuração multimodal, se estruturam de acordo  com o 

padrão jornalístico de notícia e apresentam algo factualmente falso, com o objetivo  de 

conduzir o leitor a uma representação específica e distante da verdade, situando-se em  um 

embate de narrativas político-ideológicas. 

Um ponto interessante emergiu ao longo da análise, conformando-se aos estudos  

de fake News que apontam o papel do fenômeno numa situação polarizada de embate  

ideológico (ALVES; MACIEL, 2019): os termos mais marcadamente ideológicos,  

enfáticos, emocionais e, por isso mesmo, deslocados da atuação jornalística profissional,  

servem tanto como sinais a serem observados para a identificação da notícia como fake 

News quanto como um índice que seleciona e aproxima sujeitos que se identificam com  a 

posição ideológica do(s) autor(es) da fake News. Ou seja, na medida em que termos  como 

zomba, fracasso, comunistas, esquerda, dentre outros, se afastam da pontualidade  formal 
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jornalística, também atuam em favor da fake News por reforçar valores  ideológicos que 

determinados sujeitos leitores compartilham com quem escreve a falsa  notícia. Estes 

leitores, assim, já previamente aproximados das posições políticas e  ideológicas do autor, 

não enxergarão tais termos como índices de falseamento, mas  índices de confirmação de 

sua posição, e tendem a concordar e republicar a fake News independente de sua falsidade.  

Ao fim, podem ainda ser destacados outros efeitos ideológicos que se  manifestam 

de acordo com os estudos de Van Dijk (2003) acerca da pessoalização de  sujeitos à maneira 

de confronto, no que se entende pela divisão Nós x Eles. Ao longo das  fake News estudadas, 

percebe-se a conotação majoritariamente negativa dos  sujeitos/instituições postas como 

contrárias ao posicionamento do autor, como se vê no  sentido dado à instituição do 

Supremo Tribunal Federal (STF) na fake News sobre  imigração nos EUA. Em contrapartida, 

vê-se uma marcação positiva dos sujeitos  alinhados positivamente ao autor, como mostrado 

na fake News sobre a criação de  coronavírus por laboratório chinês, em que o político 

italiano Salvini é apresentado como  lúcido, questionador e bem-intencionado em oposição a 

seus opositores políticos e a  imprensa, caracterizados negativamente. A marcação 

ideológica de alinhados contrários  a opositores (Nós/Eles) é típica de confrontos 

ideológicos, e demonstra o caráter  combativo próprio de fake News que, mais do que 

informar, pretendem primeiramente  vencer um certo confronto ideológico polarizado. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Neste trabalho, pretendeu-se estudar o fenômeno fake News, que nos últimos  anos 

vem ganhando um caráter de difusão geral, atingindo desde a esfera da comunicação  

simples até o campo político-eleitoral. Pelo advento da internet e redes sociais como  

Whatsapp e Facebook, o fenômeno se reproduz em larga escala. Arrisca, assim, a  

confiabilidade de notícias jornalísticas reais e põe em risco a aferição objetiva dos fatos,  

comprometendo o debate sociopolítico e a seriedade de questões importantes. Desse  modo, 

o fenômeno se apresenta como um objeto imediato de estudo, e pretendeu-se, no  trabalho, 

estudar seus aspectos linguísticos de construção e configuração, assim como  suas 

representações ideológicas.  

Partiu-se dos conceitos de frames (FILLMORE, 2009), protótipos (COLEMAN;  

KAY, 1981), Gestalt (LAKOFF; JOHNSON, 2002), compressão (FAUCONNIER;  

TURNER, 2002) e alguns conceitos de Van Dijk (2003) para analisar seis fake News nesta  

monografia. Em termos de resultados, cabe listar o que as análises das seis fake News 
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apresentadas neste trabalho mostram, a fim de colaborar com a sistematização da  categoria 

pelo viés da LC alinhada com estudos sobre ideologia; assim, fake News tendem  a:   

1) apresentar linguagem apelativa e enfática, frequentemente informal, com o propósito de 

criar aproximação de sujeitos que se identificam ideologicamente com o autor;  2) 

apresentarem-se numa configuração multimodal entre texto e imagem;  3) ter conotação 

emocional forte, marcada por frames acionados por termos de semântica  emotiva, bem 

como por Gestalts que salientam aspectos específicos dos enunciados  em detrimento de 

outros;  4) acompanhar pouca ou nenhuma fonte para aferir sua confiabilidade, deixando a 

critério  do leitor a crença ou não no que se diz; 5) posicionarem-se marcadamente num 

direcionamento ideológico específico em um  contexto de polarização dos debates políticos, 

funcionando como ferramenta de ataque  a ideologias contrárias ou divergentes;  6) colocar 

como figura (foreground) uma informação (em geral, falsa) alinhada ao  posicionamento 

ideológico de seu produtor em detrimento de um fundo (background),  que pode ser a 

expressão da verdade; 7) manifestar-se em graus, ora constituindo o protótipo de uma 

mentira e atendendo os  três parâmetros de Coleman e Kay (1981) ora apenas aproximando-

se do protótipo e  atendendo um ou dois parâmetros; 8) mesclar diferentes conteúdos 

informacionais, realizando, por compressão, uma síntese  do posicionamento ideológico que 

se intenta transformá-lo em fato;  9) acionar determinados campos de conhecimento 

partilhado ou frames com o propósito  de induzir o pensamento do interlocutor para 

determinada interpretação, e não outra.  

Não se pretende, com isso, esgotar tudo o que se pode observar nas diversas  

manifestações do fenômeno fake News. Como todo fenômeno linguístico vivo (e, por isso  

mesmo, social), a análise se ajusta necessariamente ao momento presente de existência  

atual do fenômeno. Por isso, precisa ser aberta a possíveis desdobramentos e correções  

futuras. Dado que o campo da cognição, em perspectiva social, é tão adaptável quanto  são 

possíveis as diversas formas de interação entre sujeitos, o trabalho, orientando-se pela 

Linguística Cognitiva, buscou estabelecer pontos em comum entre manifestações  possíveis 

de fake News, tendo-se em mente que manifestações divergentes são possíveis  e devem ser 

levadas em conta em estudos futuros.   
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NOTAS: 

 

 

1 
O produto encontra-se publicado no seguinte endereço eletrônico:   

<https://cienciasmedicasbiologicas.ufba.br/index.php/estudos/article/view/44295/24470>. 
2 
Disponível em: <https://www.dicio.com.br/mentira/>. Acesso: 26 jun. 2020. 

3 
Uma das fake News listadas por Veja por ocasião do dia da mentira em 2020 e noticiada por:  

<https://www.agazeta.com.br/es/gv/no-dia-da-mentira-veja-lista-de-fake-News-sobre-o-coronavirus 

0420>. Acesso: 27 abr. 2020. 
4 
Exemplo inicialmente proposto em Biondo (1994) 

8 
Falas do ex-presidente disponíveis em: < 

https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2019/11/26/verificamos-lula evangelicos/> . Acesso: 18 maio 

2020. 
5 
Original inglês: we define ―fake News‖ to be fabricated information that mimics News media 

content in  form but not in organizational process or intent. Fake-News outlets, in turn, lack the 

News media‘s editorial  norms and processes for ensuring the accuracy and credibility of 

information. Fake News overlaps with  other information disorders, such as misinformation (false or 

misleading information) and disinformation  (false information that is purposely spread to deceive 

people). 
6 
Original inglês: homogeneous social networks, in turn, reduce tolerance for alternative views, 

amplify  attitudinal polarization, boost the likelihood of accepting ideologically compatible News, 

and increase  closure to new information. Dislike of the ―other side‖ (affective polarization) has also 

risen. These  trends have created a context in which fake News can attract a mass audience. 
7 
Termo utilizado por Fauconnier e Turner (2002, p. 99): ―Disanalogy is grounded on Analogy. We 

are not  disposed to think of a brick and the Atlantic Ocean as disanalogous, but we are disposed to 

think of the  Atlantic Ocean and the Pacific Ocean as disanalogous.‖ 
8 
Falas do ex-presidente disponíveis em: < 

https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2019/11/26/verificamos-lula evangelicos/> . Acesso: 18 maio 

2020. 
9 
No Português Brasileiro, a expressão depois eu falo ninguém acredita equivale a depois, quando eu 

digo  (isto) ninguém acredita. 
10

https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/09/bolsonaro-diz-que-poder-

destruidor-do coronavirus-esta-sendo-superdimensionado.ghtml 
11 

Informação disponível em: <https://blogs.oglobo.globo.com/sonar-a-escuta-das-

redes/post/quem-e oswaldo-eustaquio-o-blogueiro-bolsonarista-preso-pela-pf.html>. Acesso: 11 

jan. 2021. 
12 

Na imagem, a palavra em vermelho FALSO, bem como o balão vermelho sinalizado 

com x ao lado, são  inserções do portal É Isso Mesmo?, não constituindo parte da fake News e não 

entrando, portanto, na  análise. 
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16 

PAJUBÁ: DESVENDANDO A LINGUAGEM DA (R)EXISTÊNCIA AO BINARISMO 

DE GÊNERO PELA ANÁLISE DO DISCURSO ECOSSISTÊMICA. 

 

Victor Alexandre Silva 

Elza Kioko Nakayama Nenoki do Couto (Orientadora) 

RESUMO  

A linguagem Pajubá representa um instrumento linguístico de abrangência cultural que  
questiona as normas de gênero impostas pela sociedade e cristalizadas na língua. Desse modo,  

o objetivo geral deste trabalho de conclusão de curso consiste em investigar a relevância da  
linguagem Pajubá na reafirmação das identidades minoritárias da comunidade LGBTQIA+  
frente ao binarismo de gênero. Já em relação a metodologia utilizada, destaca-se seu viés  
qualitativo, cujos procedimentos técnicos configura-se como: revisão bibliográfica, com 
ênfase  na revisão de literatura acerca da temática de gênero, sexualidade, linguagem e 
discurso; e  pesquisa de campo, por meio da qual aplicou-se um questionário estruturado a 
seis membros  da comunidade LGBTQIA+ sobre o uso da linguagem Pajubá. Quanto ao 
aporte teórico,  destacam-se os postulados de: Araújo (2018) e Barroso (2017) para 
embasamento das  discussões a respeito das origens histórico-sociais do Pajubá; Borba 
(2015), Burigo (2016) e  Lau (2017) cujo enfoque foi dado às questões do binarismo de 
gênero; H. Couto, E. Couto,  Borges (2015) e Couto, Fernandes (2021) para discussão acerca 
da Análise do Discurso  Ecossistêmica (ADE), a qual encontra-se alinhada aos princípios de 
defesa da diversidade  social e linguística. Por fim, constatou-se que o Pajubá, não é 
simplesmente um conjunto de  vocábulos mobilizados por um grupo social para interação e 
comunicação, é um mecanismo  ideológico de luta e (r)existência da comunidade LGBTQIA+ 
contra qualquer princípio  homogeneizador de sociedade.  

Palavras-Chave: Linguagem Pajubá; comunidade LGBTQIA+; discurso; (r)existência.  

ABSTRACT  

The Pajubá language represents a linguistic instrument of cultural scope that questions the  
gender norms imposed by society and crystallized in the language. Thus, the general objective  
of this course conclusion work is to investigate the relevance of the Pajubá language in the  
reaffirmation of the minority identities of the LGBTQIA+ community in the face of gender  
binarism. Regarding the methodology used, its qualitative bias stands out, whose technical  
procedures are configured as: bibliographic review, with emphasis on the literature review on  
the theme of gender, sexuality, language and discourse; and field research, through which a  
structured questionnaire was applied to six members of the LGBTQIA + community on the  
use of the Pajubá language. Regarding the theoretical contribution, the following stand out:  
Araújo (2018) and Barroso (2017) to support the discussions regarding Pajubá's historical and  
social origins; Borba (2015), Burigo (2016) and Lau (2017) whose focus was on gender  
binary issues; H. Couto, E. Couto, Borges (2015) and Couto, Fernandes (2021) for discussion  
about Ecosystem Discourse Analysis (ADE), which is aligned with the principles of  
defending social and linguistic diversity. Finally, it was found that Pajubá, is not simply a set  
of words mobilized by a social group for interaction and communication, it is an ideological  
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mechanism of struggle and (r)existence of the LGBTQIA+ community against any  
homogenizing principle of society.  

Keywords: Pajubá language; LGBTQIA+ community; speech; (r)existence. 
 

INTRODUÇÃO  

A sociedade brasileira é profundamente multicultural, em virtude disso, as  

identidades de gênero são cada vez mais diversas. Tal realidade suscita uma problemática  

relacionada às categorias de gênero definidos social e linguísticamente, que já não tem  

conseguido lidar com tamanha diversidade e se restringem às marcações dos gêneros binários  

– masculino e feminino. A questão do gênero agrava-se ainda mais quando se leva em conta a  

não representatividade da comunidade LGBTQIA+ pela linguagem, já que a língua não  

possui designações de gênero, gramaticalmente falando, para referir-se a esses sujeitos.  

Sob tal ótica, além da exclusão social que os membros da comunidade LGBTQIA+  

enfrentam cotidianamente, a falta de representatividade nas manifestações discursivas  

aumenta a sensação de exclusão, por sua vez, no campo linguístico. Todavia, tais grupos  

minoritários – na tentativa de resistir aos padrões sociais e linguísticos que ditam maneiras de  

se portar, agir e falar pautados nos ideais binários de sociedade – elaboram formas de  

representar linguisticamente suas identidades e resistem discursivamente a todas as maneiras  

de silenciamento que a língua pode provocar.  

Um dos meios linguísticos encontrados pela comunidade LGBTQIA+ para romper  

com o binarismo linguístico foi a utilização dos gêneros ―neutros‖ (x, @ ou e) ao final das  

palavras nominais. No entanto, o recurso expressivo de uso difundido na comunidade  

LGBTQIA+ tem sido a linguagem Pajubá, criada durante a ditadura militar, entre as décadas  

de 1960 e 1970, sob influência das línguas Nagô e Iorubá, ambas faladas em países da África  

Ocidental e que chegaram ao Brasil com os povos escravizados.   

A linguagem Pajubá representa um instrumento linguístico de abrangência cultural  

que questiona as normas de gênero impostas pela sociedade e cristalizadas na língua. Nesse  

sentido, ela rompe com a norma linguística binária que oprime as diversas manifestações de  

gênero e sexualidade. Para tanto, recorre-se às expressões discursivas intrigantes e curiosas 

do  Pajubá com a finalidade de subverter as regras gramaticais e fortalecer a luta da 

comunidade  LGBTQIA+.  

Todavia, no meio acadêmico são raríssimos os trabalhos que destacam a relevância  

da linguagem Pajubá como forma de resistência nos campos discursivo e social. Numa busca  
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sistemática de trabalhos acadêmicos que enfocam a temática da linguagem Pajubá como  

instrumento de (r)existência da comunidade LGBTQIA+, realizada pelas ferramentas digitais  

Google Scholar e no site da Biblioteca Nacional de Teses e Dissertações, surpreende-se com 

os poucos trabalhos que tratam do assunto com propriedade. Haja vista, o quadro a seguir  

pretende comparar os estudos e pesquisas sobre esse tema.  

Quadro 1. Amostragem de alguns estudos sobre a linguagem Pajubá realizados no Brasil.  

Literatura revisada  Ficha acadêmica  Tema estudado  Métodos utilizados  Conceitos e   

pressupostos 

teóricos 

(Re)encontrando o  
diálogo de bonecas: 

o Bajubá
3
em uma   

perspectiva   

antropológica.   

(ARAUJO, 2018) 

Dissertação de   
Mestrado em 

Ciências Sociais do 
Programa  de Pós-

graduação da  
Universidade Federal  

de Uberlândia. 

A linguagem 
LGBT,  

especialmente o   

Bajubá, dentro do  
universo das 

travestis. 

Pesquisa 
bibliográfica e 
documental. 

Pajubá; 
linguagem;  

dialeto. 

O percurso 
semântico de alguns 

vocábulos  do 
Pajubá: gírias  

faladas pelas bichas.  
(NETTO JR., 2018) 

Trabalho de   
Conclusão de 

Curso  de 
Licenciatura em  
Letras/Português 
da  Universidade 

de   

Brasília (UnB). 

Itens lexicais do   

Pajubá: origem,   

significados e   

variações. 

Pesquisa 
bibliográfica e 
documental;   

Entrevistas e   

observações –  

gravações e   
documentação 

in  loco. 

Pajubá; 
LGBTQ+;  
semântica. 

Bajubá: 
Linguagem  de 
grupo LGBTT  

como 
representação  

sócio-histórica e   
cultural. 

(ANDRADE et al, 
2018) 

Artigo científico. Vocabulário de 
grupo (ou gíria de 
grupo),  conhecido 

como  Bajubá, 
utilizado pela 
comunidade 

LGBTT. 

Pesquisa de campo 
– observação e   

entrevistas; Análise 
e comparação   

  

documental. 

Bajubá LGBTT;  
vocábulo de 

grupo;  contexto 
sócio  

histórico e cultural. 

Semântica, gênero e  
sexualidade: 
conceito dos 
Pajubás da   

comunidade 
LGBT.  (SILVA; 
SANTOS,  2017) 

Artigo científico. Intersecções entre  
semântica, gênero 
e  sexualidade na   

compreensão da   

diversidade   

linguística na   

comunidade LGBT. 

Pesquisa 
bibliográfica e 
Análise documental. 

Léxico; gênero;   

sexualidade; LGBT. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

Diante do exposto, constata-se que os trabalhos realizados, em sua maioria,  

destinam-se à tarefa de documentar vocábulos do Pajubá, e compreender seus  

sentidos/significados. Contudo, não há preocupação em analisar os fenômenos discursivos e  

linguísticos sob a ótica da (r)existência ao binarismo de gênero, conforme é proposto neste  

trabalho. A linguagem Pajubá é muito mais que meros vocábulos, é um mecanismo social de  
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resistência adotado pela comunidade LGBTQIA+ para contrapor-se às normas e ideologias 

sociais preconceituosas, discriminatórias e excludentes, que acabam sendo reproduzidas  

linguisticamente.  

Tendo em vista a finalidade desta pesquisa, convém destacar que o objetivo geral  

deste trabalho de conclusão de curso consiste em investigar a relevância da linguagem Pajubá  

na reafirmação das identidades minoritárias da comunidade LGBTQIA+ frente ao binarismo  

de gênero. Para se cumprir este objetivo geral, elencam-se os seguintes objetivos específicos:  

a) rememorar as origens histórico-sociais de constituição da linguagem Pajubá; b)  

compreender as influências discursivas exercidas pelo Pajubá dentro da comunidade  

LGBTQIA+; c) problematizar o binarismo de gênero já cristalizado nas manifestações sociais  

e linguísticas a partir da Análise do Discurso Ecossistêmica; d) analisar de que maneira a  

comunidade LGBTQIA+ incorporou a linguagem Pajubá como forma de resistência ao  

binarismo de gênero e sexualidade, e na reafirmação das identidades culturais minoritárias.  

Já em relação a metodologia utilizada neste trabalho de curso, destaca-se que esta  

possui viés qualitativo, considerando que apresentará uma abordagem interpretativa e  

científica da realidade a qual se propõe investigar. Em relação aos objetivos, caracteriza-se  

por ser descritiva e explicativa. Quanto aos procedimentos técnicos, configura-se como:  

revisão bibliográfica, cuja ênfase se dá na revisão de literatura acerca da temática de gênero,  

sexualidade, linguagem e discurso; e pesquisa de campo, por meio da qual será aplicada um  

questionário estruturado aos membros da comunidade LGBTQIA+ a respeito da linguagem  

Pajubá.  

De tal modo, foram utilizados como aporte teórico neste trabalho, os postulados de:  

Araújo (2018) e Barroso (2017) para embasamento das discussões a respeito das origens  

histórico-sociais do Pajubá; Borba (2015), Burigo (2016) e Lau (2017) cujo enfoque foi dado  

às questões do binarismo de gênero; H. Couto, E. Couto, Borges (2015) e Couto, Fernandes  

(2021) para discussão acerca da Análise do Discurso Ecossistêmica (ADE), a qual encontra-

se  alinhada aos princípios de defesa da diversidade social e linguística.  

Portanto, por meio deste trabalho de conclusão de curso pretende-se investigar o  

modo como os grupos minoritários, em especial a comunidade LGBTQIA+, têm suas  

identidades representadas no campo linguístico, já que o binarismo de gênero, que agrupa as  

palavras em masculino e feminino, não cumpre com o papel de representar tamanha  

diversidade cultural presente no meio social. Ademais, sendo o campo discursivo  

profundamente ideológico, convém analisar os fatores que influenciaram na difusão do uso do  

Pajubá entre a comunidade LGBTQIA+, buscando compreender como essa linguagem  

possibilita aos membros da comunidade fazer oposição ao binarismo linguístico e às normas  
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sociais opressoras, reafirmando suas identidades.  

1 Pajubá: origem e (r)existência  

Organicamente, a sociedade brasileira é marcada pela pluralidade cultural, cuja  

diversidade se manifesta por vias linguísticas, étnico-raciais, religiosas, bem como, pelas 

identidades de gênero e sexualidade. Nesse enfoque, lidar com tamanho repertório cultural, de  

modo a cumprir todas as demandas sociais suscitadas e problematizadas por seus respectivos  

grupos não é tarefa fácil, mas merece reflexão e atenção para se prevenir práticas  

preconceituosas e discriminatórias.   

A sociedade sempre atribuiu aos grupos minoritários os status de excluídos e  

marginalizados. Assim, negros, índios, gays, lésbicas, travestis, transexuais, mulheres,  

crianças etc. ocuparam níveis sociais inferiores aos da população branca e masculina. Tal  

desigualdade social é fruto de um processo civilizatório colonizador e dominante, no qual  

imperavam as ideologias brancocêntrica e machista. Os negros, por exemplo, capturados no  

continente africano de forma brutal, foram submetidos ao trabalho escravo desumano e  

precário. Tentaram privar-lhes ao máximo de qualquer manifestação cultural advinda de suas  

origens, porém, a língua praticada foi preservada, na medida do possível, atuando como 

forma  de resistência às imposições do colonizador. Assim sendo, parte-se do pressuposto de 

que a  língua, embora seja uma das formas de dominação, configura-se também como forma 

de  resistência à opressão sociocultural.  

As línguas africanas, utilizadas como instrumento de interação e resistência, deram  

origem à linguagem Pajubá, cujas origens históricas revelam seu aspecto combativo e  

determinante para a preservação cultural e linguística de um povo. O Pajubá é uma linguagem  

de origem popular baseada em várias línguas africanas, como: umbundo, quimbundo, 

kikongo,  nagô, egbá, ewe, fon e iorubá, que eram utilizadas, inicialmente, em terreiros de 

candomblé.  Aliás, devido à proximidade cultural entre o continente africano e o Brasil, 

religiões de  matrizes africanas acabaram influenciando o vocabulário brasileiro, com 

destaque para o  iorubá.   

Segundo elucida Netto Jr. (2018), o iorubá conseguiu resistir e permanecer nas rezas,  

cantigas e atos praticados no candomblé, uma religião de matriz africana que veio para o  

Brasil na época da escravidão. No candomblé, portanto, as raízes linguísticas africanas são  

mantidas, ou seja, os principais rituais da religião são realizados e cantados em iorubá, de tal  

maneira que uma pessoa leiga do candomblé, que desconhece tal matriz religiosa, pode  

estranhar a maioria das palavras utilizadas e achá-las desconhecidas. Todavia, a intenção é  



416 
 

justamente esta, já que o Pajubá é tido como uma linguagem quase secreta e entendida por  

poucas pessoas. Ressalta-se, contudo, que essas pessoas são dos grupos minoritários,  

provenientes das classes menos favorecidas ou de grupos marginalizados, como os  

homossexuais, negros e pobres.  

A maior proximidade da comunidade LGBTQIA+ com a linguagem Pajubá, no  

Brasil, se deu durante o período da ditadura militar, sendo utilizada como uma ferramenta de  

resistência e combate à repressão policial. Embora, inicialmente, o Pajubá tenha sido  

associado à linguagem da ―fofoca‖, ―novidade‖ ou ―notícia‖; estereotipá-la dessa forma, nos  

dias atuais, é inadequado, uma vez que a sua importância para reafirmação das identidades  

dos sujeitos marginalizados frente ao binarismo de gênero transcende qualquer estereótipo  

reducionista.   

Além disso, o maior acolhimento que os membros da comunidade LGBTQIA+ têm  

recebido no candomblé também é um fator de análise considerável para a incorporação do  

Pajubá nas práticas linguísticas desses sujeitos. Isso ocorre porque, segundo Barroso (2017),  

os gays desejam participar de uma religião com a qual se sintam bem, sem a pressão da  

sociedade em estabelecer o que é certo ou errado. Assim, se para participar dos ambientes  

religiosos o homossexual tem que se comportar como um heterossexual, isso acaba ferindo a  

sua própria identidade. Devido a isso, muitos gays recorrem à liturgia do candomblé, pois lá  

eles encontram um espaço que os aceita verdadeiramente, sem colocar a sua orientação sexual  

acima das boas ações que praticam.  

Destaca-se, contudo, que o Pajubá ganhou notoriedade nacional após a elaboração de  

uma questão para o Enem 2018, a qual exigia dos candidatos o reconhecimento de  

características que o patrimônio linguístico de um grupo social deve apresentar para ser  

considerado um dialeto. Porém, poucos eram os que sabiam da existência do Pajubá, já que  

possui um conjunto de expressões associadas aos gays e aos travestis, de uso quase restrito a  

esse grupo social. O título da questão dizia o seguinte: ―‗Acuenda o Pajubá‘: conheça o  

‗dialeto secreto‘ utilizado por gays e travestis‖. Percebe-se logo de cara, um termo  

desconhecido do grande público, como ―acuenda‖, que dependendo do contexto pode  

significar coisas diversas, mas no enunciado acima possui significado próximo de  

―veja/olhe/observe‖. A questão ainda destaca a existência de um dicionário elaborado em  

2006 para ―desvendar‖ o significado das palavras do Pajubá, o Aurélia, a dicionária da 

língua  afiada, escrito pelo jornalista Angelo Vip e por Fred Libi, com mais de 1 300 

verbetes.  Todavia, o Pajubá precisa ser compreendido e estudado como a ―linguagem‖ da 

(r)existência  LGBTQIA+, superando esse status, muitas vezes pejorativo, de ―dialeto‖ dos 

gays e travestis.  
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Sob tal perspectiva, palavras e expressões do Pajubá, como: ―amapô‖, ―acué‖, 

―equê‖  e ―picumã‖, que significam, respectivamente, ―mulher‖, ―dinheiro‖, ―enrolação‖ e 

―cabelo‖,  presentes na questão do Enem 2018 e difundidas no uso social dentro da 

comunidade  LGBTQIA+, acabam por dialogar com os princípios linguísticos de resistência 

expressos pela teoria queer. Conforme ilustra Borba (2020), essa teoria investe no estudo das 

negociações  emergentes de sentido e suas relações de reificação ou contestação de 

normatividades  linguísticas, sexuais, generificadas etc. Seu foco recai em falantes que 

misturam o impossível  com o proibido, trazendo para o foco analítico, fenômenos e 

indivíduos que, por muito tempo,  foram relegados às margens dos estudos linguísticos por 

desafiarem visões essencialistas e  representacionais. Assim, a teoria queer desafia o campo 

dos estudos da linguagem a sair dos  gabinetes empoeirados e partir para os locais onde o 

encontro com as diferenças se dá e, com  isso, não temer fenômenos e indivíduos que 

extrapolam, em suas práticas cotidianas,  dicotomias produzidas no conforto da teoria.  

Dessa forma, de acordo com Araújo (2018), o Pajubá se insere como estratégia de  

proteção e manutenção de identidade, como também um modo de sair do anonimato. Tal  

linguagem possibilita a construção de identidades e a ressignificação dos papéis e lugares  

socialmente não atribuídos a essa comunidade, o que os leva a ter visibilidade nos segmentos  

tradicionalmente invisibilizados. Nota-se, então, que a finalidade, ao usar o Pajubá, é a 

proteção e a (r)existência identitária desses sujeitos, pautando-se nos princípios sociais da  

língua(gem) enquanto movimento de interação e resistência.  

Por fim, sendo o conceito de diversidade tão fundamental para realização deste  

trabalho, convém destacar que, para a Ecolinguística, a diversidade está relacionada à atitude  

de tolerância às diferenças existentes entre nós, e não a aceitar pode levar-nos às práticas  

intolerantes e que comprometem a harmonia dos ecossistemas, promovendo agressões e  

violências, principalmente contra grupos minoritários da sociedade. Logo, a aceitação da  

diversidade pressupõe uma atitude de cooperação e harmonia. (H. COUTO, E. COUTO,  

BORGES, 2015)  

2 Gênero e sexualidade: uma questão binária?  

Assumir uma perspectiva crítica dos discursos sobre sexualidade e gênero, que  

acabam normatizando uns e marginalizando outros, é fundamental. Nesse sentido, Borba  

(2015) enfatiza que o gênero é tomado como efeito de uma sofisticada maquinaria discursiva  

mantida por instituições como o direito, a família, a escola e a língua que produzem corpos  

machos e corpos-fêmeas, obscurecendo outras possibilidades de estruturação das práticas  
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generificadas e sexuais.  

Haja vista, o gênero é uma construção social. Nesse viés, enquanto o sexo é dado  

biologicamente, o gênero é ―impresso‖ pela sociedade. Para fins de exemplificação, quando 

 uma pessoa que dispõe de útero – nesse caso, a mulher –, fica grávida, dá início ao processo  

de ―classificação‖ do sexo em ―menino‖ ou ―menina‖, por isso, o sexo é dado. O gênero, por  

sua vez, percorre um caminho diferente, afinal, à medida que o indivíduo cresce e toma  

conhecimento da realidade social e dela passa a fazer parte como sujeito, ele tende a se  

identificar com as ideias de ―ser homem‖ e ―ser mulher‖, ou nenhum dos dois.   

De tal modo, o sexo está relacionado ao âmbito biológico: macho, fêmea e  

intersexual. A identidade de gênero é vista, consequentemente, como a forma que a pessoa se  

reconhece perante a sociedade: cis (homem, mulher) ou trans. O desejo, por sua vez, diz  

respeito a orientação sexual do indivíduo, ou seja, por quem ele sente atração afetiva e sexual,  

recebendo algumas denominações como: hétero, homo, bi, assexuado etc. Todavia, é prudente  

destacar que, no campo da sexualidade e do gênero, são infinitas as possibilidades 

identitárias,  por isso, corriqueiramente, a sigla da comunidade LGBTQIA+ acaba ganhando 

novos  símbolos.  

Há, então, uma dissociação entre sexo e gênero, a partir das experiências histórico 

culturais dos sujeitos. Corpo, sexo, gênero e desejo não são construções lineares, conforme se  

espera a concepção heteronormativa da sociedade. Além do mais, as identidades de gênero  

não correspondem, necessariamente, as delimitações normativas no âmbito do sexo e do  

desejo, conforme argumenta Lau (2017, p. 5):  

A respeito do sexo designado ao nascer feminino, se o indivíduo se entende como 

mulher, este será uma mulher cis, podendo a atração ser oposta ao seu sexo,  semelhante, 

transitar entre as duas, nenhuma ou todas. Isto serve também para o  sexo designado ao 

nascer masculino e se o indivíduo se entende como homem.   Agora, se o indivíduo com 

o sexo designado ao nascer for feminino e este não aceita   tanto seu gênero como, em 

alguns casos, seu sexo, este passa a ser um homem trans. Mas isso não significa que um 

homem trans seja necessariamente heterossexual, pois sua orientação sexual pode variar 

também. Da mesma forma que um indivíduo com o sexo designado ao nascer masculino 

pode não aceitar seu gênero nem seu  sexo, em alguns casos. Também, o ser humano é 

capaz de nascer com o sexo  designado masculino e sua identidade de gênero poder 

transitar entre o masculino e  feminino, mas não assumir nenhuma dessas identidades, e 

estar em maior parte no   campo da feminilidade. Estas pessoas são chamadas de 

travestis. Por elas estarem  neste campo, o correto é tratá-las pelo pronome feminino, 

podendo sua orientação   sexual ser diversa. E quando a pessoa, ao nascer, pelo aspecto 

biológico, não deixa claro se é designado feminino ou masculino? Estas, atualmente, são 

chamadas de  intersexo, que, ao pé da letra, significa ―entre os sexos‖. Portanto, é 

possível afirmar que a genitália não tem ligação com a identidade de gênero e atração do 

indivíduo.  

Diante do exposto, evidencia-se que o pensamento pós-moderno promove mudanças  

plausíveis quanto à compreensão de mundo pautada em pluralidades interpretativas em  
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detrimento às formas totalizantes de organização social. Segundo Burigo (2016), o binarismo  

de gênero é totalizante por persistir na divisão da humanidade em apenas duas categorias – 

masculino e feminino. Já a teoria de gênero estimula o entendimento e a aceitação de  

identidades que não correspondam, apenas e integralmente, às noções essencialistas do  

binário. Além disso, Burigo (2016) argumenta que o pensamento pós-moderno não rejeita a  

razão, como acusam seus detratores, mas sim a representação dogmática da razão como  

certeza atemporal. A teoria de gênero não rejeita a existência do feminino e do masculino,  

mas sim a representação dogmática do binário como única forma de categorizar pessoas. Por  

fim, Burigo (2016) ressalta que, a teoria de gênero oferece uma compreensão de mundo que  

diz que as pessoas não são menos reais porque suas identidades complexas não cabem dentro  

de um binário fixo e sugere a aceitação de realidades materiais que excedam a limitação da  

dualidade masculino/feminino.  

Por conseguinte, a neutralidade de gênero, suscitada na pós-modernidade como  

forma de oposição ao binarismo de gênero, representa um ideal social que contesta a  

marcação dicotômica de gêneros pela linguagem. Alguns recursos já têm sido utilizados para  

marcação dessa neutralidade de gênero linguístico, como: x, @ ou e. Essa neutralidade,  

conforme argumenta Souza (2009), surge como forma de (r)existência e, para além de resistir,  

os grupos marginalizados reinventam e transformam práticas e saberes dominantes como  

subversão diante de uma situação de subalternidade. As ações de (r)existência servem para  

produzir novos sentidos acerca das práticas dominantes por meio da linguagem. No entanto, a  

utilização de tais recursos para marcar a neutralidade de gênero suscita outra problemática,  

como é o caso do @. Esse sinal, segundo Lau (2017), pode ser totalmente utilizado e ter sua  

validade na escrita, porém, é inviável para a pronúncia. O mesmo caso aplica-se para a  

utilização do x. O que se constata, então, é que a oposição ao binarismo de gênero linguístico  

trata-se de posicionamento ideológico, que revela as falhas da linguagem na representação de  

identidades e sujeitos não-binários.  

3 ADE: possibilidades de diálogo com a diversidade  

 

Para embasamento das discussões realizadas ao longo deste trabalho, recorreu-se à  

Análise do Discurso Ecossistêmica (ADE), antes chamada Análise do Discurso Ecológica  

(ADE), desenvolvida e sistematizada pelos estudiosos da Linguística Ecossistêmica, Hildo do  

Couto e Elza do Couto. Fundamentada nos princípios da Ecolinguística, preocupa-se em  

discutir temas relacionados às interações entre sujeito, língua e contexto, com enfoque  

analítico-discursivo. Aliás, leva em conta os ecossistemas natural, mental e social propostos  
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por Hildo do Couto (2007), nos quais ocorrem as interações linguísticas. 

Numa perspectiva mais ampla, Couto e Fernandes (2021) concebem a língua(gem)  

como enunciados verbais e não verbais, elaborados por sujeitos humanos em interação, num  

contexto ecossistêmico (território). Ademais, a ADE, enquanto abordagem investigativa,  

segundo as autoras, preocupa-se em descrever e analisar a construção dos sentidos gerados  

por sujeitos que empregam linguagens dentro de contextos ecossistêmicos interacionais de  

comunicação.   

O discurso, para ADE, deve ser entendido como os sentidos dos nossos dizeres com  

as vertentes de valor do que se diz, e assumem diferentes perspectivas conforme o  

direcionamento dos estudos. Por isso, investiga-se as harmonias e desarmonias construídas  

dentro da dinâmica dos ecossistemas, em busca de outros conhecimentos sobre a ação do  

equilíbrio de forças e ética na interação comunicativa. Nessa vertente discursiva, o objetivo é  

propor meios de se obter harmonia sociodiscursiva, adotando conceitos do taoísmo – 

preservação e equilíbrio natural – e do hinduísmo – princípio da ―não violência‖ e ―não  

sofrimento‖. (COUTO; FERNANDES, 2021)  

A ADE, portanto, tem como sustentáculo a defesa da diversidade, além da luta em  

favor da vida e contra o sofrimento evitável. Segundo esta abordagem ecológica dos  

fenômenos sociodiscursivos, o princípio norteador centra-se  

 

Na defesa da vida e contra o sofrimento. Ela defende a diversidade na natureza e na  

cultura. Isso implica aceitação da diferença, uma atitude de humildade e de  

tolerância. Ela evita o antropocentrismo, o etnocentrismo e todas as formas de  

discriminação, uma vez que tudo isso pode trazer (e traz) sofrimento a determinados  

segmentos e indivíduos da sociedade. Pode trazer (e traz) sofrimento aos demais  

seres vivos. (H. COUTO, E. COUTO e BORGES, 2015, p. 78) . 

 

Diante do exposto, a defesa da diversidade no âmbito social e linguístico configura-

se como intuito deste trabalho, e a ADE oferece subsídios de análise e discussão a respeito  

desta temática. Além disso, o conceito de diversidade é importante para a ADE, uma vez que  

possibilita a vitalidade tanto do ecossistema biológico quanto do linguístico e cultural. Logo,  

segundo H. Couto, E. Couto e Borges (2015), aceitar a diversidade é respeitar a diferença,  

evitando os ―–ismos‖, presentes no racismo, na homofobia, no etnocentrismo, no machismo e  

outros. Quem aceita a diferença é tolerante, tem uma atitude de humildade. Essa atitude pode  

levar a uma maior flexibilidade e uma adaptação a novas situações. Assim sendo, os  

ecolinguístas ressaltam, ―o mundo e a cultura (inclusive a língua) são dinâmicos, estão 

sempre  mudando, se adaptando às novas situações que a natureza (e a cultura) lhes apresenta. 

Não se  adaptar é oferecer resistência, o que pode também levar a desarmonia, ao conflito e à  
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violência [...]‖ (Idem, p. 102). 

Enfim, o que se espera com esse trabalho é refletir sobre as implicações da  

linguagem Pajubá na reafirmação das identidades não-binárias da comunidade LGBTQIA+,  

contrapondo-se à heteronormatividade imposta socialmente e cristalizada nas manifestações  

linguísticas, causa de sofrimento e exclusão. Desse modo, pretende-se compreender como a  

não representatividade linguística dos gêneros não-binários impactam as vidas desses  

indivíduos e o que eles fazem para se contrapor as normas sociais e linguísticas.  

Teóricos e teóricas queer sugerem que é preciso modificar efetivamente a lógica  

binária de gênero, de modo a desestabilizá-la e destruir seus efeitos controladores: a exclusão,  

a hierarquia, a classificação, a dominação, a segregação. Só assim superar-se-á todo e  

qualquer binarismo que implique hierarquia e exclusão, por exemplo, hétero/homo,  

branco/negro, homem/mulher. Deve-se compreender, portanto, que os segundos termos de  

tais dicotomias não são submissos e dependentes ao primeiro, mas livre para traçar  

significados próprios, não necessariamente relacionados à primeira parte do par. (BORBA,  

2015)  

A filosofia taoísta, um dos pilares da Análise do Discurso Ecossistêmica (ADE), não  

compreende os termos dicotômicos como sendo excludentes, no qual um acaba por anular o  

outro. Segundo Couto (2011), a diferença fundamental entre a visão taoísta e a aristotélica  

ocidental é que, nesta, todas as coisas estão postas de um lado ou do outro, tudo é ou branco  

ou preto, bom ou ruim, alto ou baixo. Sob tal ótica, os conceitos são encarados como  

antagônicos, opostos. A relação entre eles seria, portanto, conflituosa e excludente. O  

taoísmo, por sua vez, não encara os fatos desse modo, ou seja, duas coisas separadas, como  

alto x baixo, grande x pequeno, branco x preto, bom x ruim etc. Para essa filosofia, essas  

dicotomias formam um todo que se completa.  

Logo, assumir uma postura excludente frente às diferenças é anular um dos polos,  

que embora, conceitualmente, sejam opostos, são partes de um todo. No âmbito social,  

quando se adota um ―padrão‖ ou ―norma‖ e exclui-se um grupo social cujas condutas não se  

―enquadram‖ nelas, acaba-se por anular uma das partes, podando a diversidade existente na  

sociedade e as possibilidades de diálogo com as diferenças.  

Então, convém destacar que, ao assumir uma postura ecológica e adotar a ADE 

como  suporte de análise e discussão deste trabalho, espera-se encarar os fenômenos sociais,  

culturais e linguísticos numa vertente de luta contra qualquer forma de sofrimento e exclusão.  

Assim, adota-se uma perspectiva ideológica de valorização à vida, na defesa do equilíbrio e  

da harmonia dos ecossistemas, ressaltando, nos discursos postos em circulação, enunciados 

que se articulam de forma contrária às noções ecológicas de diversidade (H. COUTO, E.  
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COUTO e BORGES, 2015).  

 METODOLOGIA 

A metodologia utilizada neste trabalho de curso, conforme já explicitado, possui viés  

qualitativo, cuja finalidade é a investigação interpretativa e científica da realidade. O pano de  

fundo é o método da focalização da linguística ecossistêmica (COUTO, 2018). Quanto aos 

procedimentos técnicos, configura-se como: revisão bibliográfica, cuja ênfase se dá na 

revisão  de literatura acerca da temática de gênero, sexualidade, linguagem e discurso; e 

pesquisa de  campo, por meio da qual realizou-se seis entrevistas com membros da 

comunidade  LGBTQIA+ a respeito da linguagem Pajubá.  

Desse modo, inicialmente, selecionou-se aporte bibliográfico cujos autores debatiam  

a temática enfocada nesta pesquisa – gênero, sexualidade, discurso e linguagem. Os  

postulados teóricos mais relevantes foram utilizados para fundamentar as discussões  

realizadas ao longo do trabalho. Posteriormente, foi elaborado um questionário estruturado  

que norteou as entrevistas com membros da comunidade LGBTQIA+ que optaram por  

contribuir com a pesquisa. A finalidade de se elaborar um questionário estruturado era 

permitir ao entrevistador elencar, previamente, perguntas-chaves importantes para a coleta e  

análise dos dados. Nesse contexto, o intuito do questionário era permitir ao entrevistado  

elucidar suas percepções e vivências de luta e (r)existência na comunidade LGBTQIA+.  

O público-alvo da pesquisa, conforme evidenciado, foram alguns membros da  

comunidade LGBTQIA+, entre 18 e 60 anos. Foram esclarecidas, aos participantes da  

pesquisa, as finalidades desta, a qual pretende investigar a relevância da linguagem Pajubá na  

reafirmação das identidades minoritárias da comunidade LGBTQIA+. Para aplicação do  

questionário foi confeccionado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), cujo  

intuito era deixar claro aos voluntários da pesquisa os objetivos de tal investigação e a  

importância de apoiá-la. Ademais, ressalta-se que para fins éticos, as identidades dos  

participantes foram preservadas, não sendo mencionados os nomes na redação final do  

trabalho. O tratamento foi cortês, sem qualquer forma de opressão ao entrevistado, o qual  

encontrava-se livre para não responder a qualquer um dos questionamentos durante a  

pesquisa, caso se sentisse desconfortável.  

Dentre os questionamentos realizados, destacam-se os seguintes: ―Você se considera  

membro da comunidade LGBTQIA+? Se sim, você poderia informar a qual dos grupos que 

compõem a sigla você se enquadra (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros/Travestis,  

Queer, Intersexual, Assexual ou Aliados, +)?‖; ―Você conhece ou já ouviu falar da linguagem  
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Pajubá? Se sim, onde e como?‖; ―Qual a sua relação linguístico-discursiva com o Pajubá, ou  

seja, você já utilizou-o em alguma situação comunicativa, tem domínio semântico,  

compreende bem o significado dos termos?‖; ―Quais são os/as vocábulos/palavras que você  

geralmente utiliza em diálogos/interações com membros da sua comunidade? Cite-os e, se  

possível, dê seu significado‖; ―Por qual motivo, na sua opinião, o Pajubá é utilizado pela  

comunidade LGBTQIA+?‖; ―O Pajubá desperta algum sentimento/sensação peculiar em  

você? Se sim, qual?‖; ―O Pajubá, na sua opinião, pode ser associado às questões de gênero  

como instrumento de luta e resistência? Por quê?‖.  

Finalmente, para viabilidade da pesquisa, devido à pandemia do coronavírus, os  

questionários foram aplicados remotamente pelo Google Forms (Google formulários), de  

modo a preservar a saúde de ambos (pesquisador e entrevistado/a) e obedecer às normas  

sanitárias.  

RESULTADO E DISCUSSÕES 

Conforme explicitado ao longo do trabalho, a intenção desta pesquisa é investigar o  

modo como a comunidade LGBTQIA+ tem se relacionando discursiva e linguísticamente  

com o Pajubá, bem como, compreender a implicações ideológicas atreladas a utilização desta  

linguagem dentro dessa comunidade. Assim, aplicou-se o questionário a seis pessoas, a  

maioria (4) possuem entre 21 e 30 anos de idade, e duas delas possuem entre 41 e 50 anos, e  

todas declararam ser pertencentes à comunidade LGBTQIA+. Em relação aos grupos que  

formam a sigla, quatro dos entrevistados se identificaram como Gays, um Bissexual e um  

Trans/Travesti.  

Adiante, quando questionados sobre o conhecimento ou não da linguagem Pajubá,  

todos assinalaram conhecer o Pajubá, e as justificativas a respeito de onde e como se deu o  

primeiro contato com essa linguagem foram diversas. O entrevistado 1 afirmou ter conhecido  

a partir de um documentário famoso no Youtube Glossário, e depois teve contato na própria  

vivência LGBTQIA+. Já o entrevistado 2 conheceu por meio de memes da internet. O  

entrevistado 3 através das redes sociais. O entrevistado 4 teve contato a partir da edição do  

Enem 2018. O entrevistado 5 em conversas com os colegas da comunidade LGBTQIA+. Por  

fim, o entrevistado 6 relata que sempre fez uso em sua longa vivência como travesti, e que, a  

princípio, a linguagem Pajubá era tida como linguagem ―gay‖, mas na verdade, eram as 

travestis que mais faziam uso dela, uma vez que se expunham socialmente a situações de  

perigo e violência, e utilizavam-na como ―código secreto‖, como uma forma de dizer algo a  

outras pessoas do grupo sem serem descobertas.  
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Nesse enfoque, Morais (2019) evidencia que o Pajubá surge como forma de  

resistência a uma condição de marginalização, fruto de uma construção cultural na e pela  

língua(gem). Assim, o uso do Pajubá pela comunidade LGBTQIA+ está revestido de  

significações e simbologias, as quais estão atreladas aos ideais de inclusão, proteção e  

resistência, já que as práticas de uso social dessa linguagem são mobilizadas para atender às  

necessidades da comunidade. É por meio da linguagem que os sujeitos criam meios de  

desconstruir e subverter as questões culturais e políticas que os marginalizam.  

Em seguida, quando questionados sobre a relação linguístico-discursiva com o  

Pajubá, ou seja, sobre a utilização desta linguagem em alguma situação comunicativa, se tem  

domínio semântico, compreendendo bem o significado dos termos, obteve-se respostas  

semelhantes, já que todos os entrevistados afirmaram conhecer o Pajubá, alguns dos termos e  

seus significados, fazendo uso em situações cotidianas isoladas. O entrevistado 1 afirmou que  

utiliza muito esta linguagem entre os amigos mais íntimos, ou seja, membros da comunidade  

LGBTQIA+, bem como, em algumas situações corriqueiras do dia-a-dia. Afirmou também ter  

conhecimento de alguns termos e seus significados, porém, não conhece todos, pois são  

diversos. O entrevistado 2 afirmou que utiliza termos do Pajubá e conhece alguns dos  

significados. O entrevistado 3 ressaltou que conhece alguns poucos termos, porém, não tem  

domínio semântico adequado, pois quase não utiliza em seu cotidiano, somente em situações  

específicas, isoladas. O entrevistado 4 destacou que utiliza o Pajubá quase todos os dias e  

compreende alguns dos significados, e busca sempre aprender o significado daqueles  

vocábulos que ainda não tem domínio. O entrevistado 5 declara ter compreensão satisfatória  

da maioria dos termos e os utiliza entre os amigos mais próximos, membros da comunidade  

LGBTQIA+. Por fim, o entrevistado 6, mais uma vez, ressaltou que sua relação linguístico 

discursiva com o Pajubá é de longa-data, tendo conhecimento vasto sobre seus vocábulos e 

utiliza-o em diversas situações, porém, estas estão restritas aos encontros com colegas  

também membros da comunidade LGBTQIA+, e, às vezes, em conversas com outras pessoas, 

deixa escapar um ou outro vocábulo, e estas olham sem entender nada, com estranhamento.  

Sob tal perspectiva, Araújo (2018) ilustra que o Pajubá é uma linguagem de tradição  

oral, e não apresenta muito material bibliográfico, e isso se deve ao fato de se constituir nas  

ruas, nas esquinas, nos territórios de prostituição e está em constante mudança, se  

reinventando e ressignificando os vocábulos de seu repertório. Aliás,  

Os grupos considerados marginais, através de uma cultura grupal, tendem a desenvolver 

um sistema simbólico próprio que, de um lado, facilita a comunicação  entre os 

indivíduos do mesmo grupo e, de outro, dificulta o entendimento por  indivíduos que não 

participam da mesma cultura. Esse sistema de comunicação é  tanto uma marca 

identificadora do grupo social, como também uma forma de  preservação e continuidade 

do mesmo. Assim, essa linguagem pode ser jocosa, divertida e caricata, comportando 
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atitudes e mímicas como parte da comunicação.  (ARAÚJO, 2018, p. 27)  

Posteriormente, questionou-se aos entrevistados sobre os vocábulos ou palavras que  

eles geralmente utilizavam em diálogos/interações com os membros da sua comunidade,  

solicitando-os, se possível, que citassem alguns. Todos os entrevistados, com exceção do  

entrevistado 6, elencou vocábulos isolados, conforme consta no quadro a seguir.  

Quadro 2. Vocábulos do Pajubá e seus possíveis significados extraídos dos questionários, em ordem alfabética.  

Vocábulos/Palavras do Pajubá 

Vocábulos/Palavras  Significados 

acue/aqué  dinheiro 

acuenda  olhar, observar, ficar de olho 

acuendá/aquendá  esconder 

amapô  mulher 

arrasô  expressão de admiração: arrasou! 

atender  fazer sexo, transar 

babado  novidade, fofoca 

bafão  confusão 

carão  debochar 

equê  mentira 

erê  menino/a, novinho/a 

inhaí  expressão de cumprimento: olá, como vai? 

mona  homossexual afeminado 

neca  órgão genital masculino: pênis. 

tô passada  expressão de espanto, surpresa 

picumã  cabelo 

raxa/racha  órgão genital feminino: vagina 

tia Cleide  camburão/polícia 

alibã/alibans  policial/policiais 

uó  algo ruim 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas respostas dos questionários aplicados pelo Google Forms.  
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Constata-se que, olhando por esse nexo, os vocábulos de modo isolado se  

assemelham as gírias de grupo, e conforme argumenta Preti
4
(2005), a gíria é pouco resistente  

ao tempo, tem muito a ver com o tempo contemporâneo em que as coisas se renovam muito  

rapidamente, enquanto na linguagem tudo é tradição, por excelência. A gíria, portanto, é  

muito renovável, permanece por um tempo; a partir do momento em que fica muito  

conhecida, muda. Os grupos querem a exclusividade dela, se todos conhecem ou usam é hora 

de mudar. Esgota-se como efeito expressivo e desaparece rapidamente, às vezes em meses. 

As  que duram mais, como legal, podem durar 20 ou 30 anos, mas como palavra essa duração  

ainda é muito curta. A gíria também identifica as pessoas quanto a idade. Se empregarmos 

uma gíria em desuso, identificamos nossa idade. Isso demonstra a transformação constante no  

tempo e no espaço a que está sujeito esse vocabulário.  

Porém, mesmo reconhecendo o Pajubá, até mesmo dentro da comunidade  

LGBTQIA+ como gíria ou dialeto gay, neste trabalho, enfocamos o Pajubá, desde o princípio,  

como a linguagem da (r)existência, uma vez que, ao ser adotada pela comunidade 

LGBTQIA+, ela transcende esse status de vocábulo de grupo e emerge, ideologicamente,  

como instrumento eficaz na reafirmação da identidade e (r)existência dos sujeitos. Ademais,  

se levarmos em conta a efemeridade da gíria, como destaca o próprio Preti (2005), o Pajubá 

se  difere dela, uma vez que resiste no tempo, assim como a comunidade LGBTQIA+, desde a  

época ditatorial. Talvez, isso se deva a sua simbologia da resistência e reafirmação identitária  

dos membros desse grupo frente ao binarismo social, de modo a não deixa ―morrer‖ os  

fundamentos basilares dessa linguagem: interação, resistência e combate às normas sociais de  

gêneros, que oprimem e segregam os sujeitos LGBTQIA+. De tal modo, o entrevistado 6 

parece corroborar com tais posicionamentos ideológicos, e de maneira ousada, diferentemente  

do que foi feito pelos demais entrevistados, não elenca termos, vocábulos ou palavras  

isoladas, mas constrói um enunciado com termos do Pajubá.  

Quadro 3. Enunciado produzido com vocábulos do Pajubá por um dos entrevistados.  

Mona, acuenda os ojus, se os alibans cosicarem cosica pras monas acá deaquendarem. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas respostas dos questionários aplicados pelo Google Forms.  

Segundo o entrevistado 6, uma tradução possível seria – ―Mulher, fica de olho se os  

policiais aparecerem me avisa para a gente sumir.‖ –, sendo uma fala comum entre as  

travestis que possuem uma vivência pautada na prostituição e precisam estar alerta para não  

serem presas. No entanto, para além de vocábulos isolados, como se tem nas gírias, o Pajubá é  
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entendido como linguagem, e o enunciado acima demonstra isso. Afinal, é praticamente  

construído só com vocábulos do Pajubá, de uso típico dentro da comunidade LGBTQIA+, em  

especial, entre as travestis, pioneiras na inserção e difusão deste linguajar entre os demais  

grupos que formam a sigla.  

Além do mais, tais afirmações corroboram com o evidenciado pelos entrevistados 

em  suas respostas acerca do real motivo do Pajubá ser utilizado pela comunidade 

LGBTQIA+. O  entrevistado 1 ressalta que, pela história, o Pajubá começou como um 

linguajar das trans/travestis que trabalhavam como prostitutas e utilizavam essa comunicação 

para alertar e  se comunicar entre si. Depois, com o tempo acabou virando meio que a 

linguagem da  comunidade. O entrevistado 2 afirma que o Pajubá é uma forma ―secreta‖ de 

se comunicar,  sem que os héteros entendam. O entrevistado 3 destaca que o Pajubá é uma 

linguagem  utilizada entre a comunidade LGBTQIA+, como sendo uma forma ―original‖ e 

―única‖ desse  grupo de interagir e reafirmarem-se discursivamente no meio social. O 

entrevistado 4, por sua  vez, evidencia que o Pajubá é utilizado pela comunidade LGBTQIA+ 

para além da  comunicação, uma vez que é uma ferramenta de inserção dos seus membros na 

sociedade, não  só fisicamente, mas cultural e idelogicamente. O entrevistado 5, de maneira 

semelhante ao  entrevistado 2, acredita que o Pajubá é utilizado pela comunidade LGBTQIA+ 

como forma de  se comunicar em segredo, sem que as demais pessoas compreendam. O 

entrevistado 6, por  sua vez, evidencia que o Pajubá é uma linguagem da comunidade 

LGBTQIA+ para resistir  contra os padrões e normas sociais pautados no binarismo de 

gênero, que ditam como os  sujeitos devem se portar, agir e falar, assim, o Pajubá subverte a 

linguagem culta do Português  e, ao seu modo, constrói frases cujos significados só serão 

compreendidos pelos conhecedores  desta linguagem.  

Assim sendo, Negrão (2017) ilustra bem que, o uso das expressões do Pajubá pelos  

membros da comunidade LGBTQIA+ são revestidas de um aspecto ideológico de anti 

linguagem, é o falar de um grupo social criado para impedir que pessoas de fora deste o  

entendam. E, segundo Araújo (2018), ao considerarmos o contexto de preconceito e  

discriminação vivido pela comunidade LGBTQIA+, a apropriação do Pajubá como forma de  

comunicação é mais uma expressão de resistência de uma parcela da população que têm um  

histórico de dificuldade de convivência social e precisam lançar mão de artifícios (desde o  

estabelecimento de códigos de comunicação até a luta armada) para viver melhor.   

Ademais, quando questionados acerca da subjetividade dos entrevistados em relação  

ao uso do Pajubá dentro da comunidade LGBTQIA+, obteve-se como respostas, de modo  

geral, que tal linguagem promove o empoderamento discursivo, resistência ao binarismo de  

gênero e às normas sociais, e pertencimento. Dessa forma, permite a reafirmação identitária  
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dos membros LGBTQIA+, a representatividade discursiva e a aceitação das diversidades  

existentes na sociedade, mesmo diante de todo preconceito e discriminação. Todavia, o  

entrevistado 6 destacou que os vocábulos do Pajubá, geralmente, são associados ao humor,  

sendo taxados de ―engraçados‖, e ressalta que é preciso transcender tal visão reducionista,  

pois tal linguagem está carregada de um conteúdo ideológico, cuja intencionalidade é resistir,  

subverter e combater qualquer forma de opressão social pela linguagem. 

Sob tal ótica, Domínguez
5
(2021) elucida que a crítica queer e trans aos  

essencialismos da linguagem buscam destacar que nem uma marcação de gênero, nem duas, 

nem todas são suficientes para uma ―linguagem inclusiva‖. A linguagem é finita e  

reducionista em suas marcações, sejam elas masculinas ou, em sua dose de visibilidade,  

feminina. Por sua vez, Conde
6
(2021) enfatiza que o intuito não é propor a neutralização da  

linguagem – afinal, o sentido não pode ser neutro porque a sociedade não é neutra –, mas  

trazer à cena linguística, práticas de linguagem moldadas de acordo com as necessidades  

sociais de turno. O autor ainda destaca que sempre foi assim; os setores sociais hegemônicos  

disseram o que poderia e o que não poderia ser dito, e todo mundo aceitou; a diferença, agora,  

é que setores não hegemônicos (negros, mulheres, comunidades LGBTQIA+) estão  

replicando essas formas ideológicas de controle.  

Por fim, em último questionamento, perguntou-se aos entrevistados sobre o Pajubá  

estar, justamente, associado às questões de gênero como instrumento de luta e resistência, e  

por unanimidade, os seis afirmaram que sim. Destaca-se, contudo, a justificativa do 

entrevistado 1, que concebe o gênero como ―performances‖, já que não tem padrão, ou  

definição, por isso, tudo que compõe essa performance é uma ferramenta de resistência e  

existência, como a própria linguagem Pajubá. O entrevistado 4, por sua vez, também 

ressaltou  que o Pajubá vem sendo mobilizado dentro da comunidade LGBTQIA+ como 

instrumento de  constante luta e resistência, e fazendo uma analogia, ilustra que, semelhante a 

uma espada, o  Pajubá é a principal ferramenta da qual se dispõe a comunidade LGBTQIA+ 

para enfrentar, diariamente, o preconceito e a violência sofrida socialmente.  

Diante do exposto, constata-se que o Pajubá é tido como a ferramenta mais eficaz no  

processo de (r)existência da comunidade LGBTQIA+ aos binarismos sociais, que ditam  

maneiras de agir, falar, vestir, sentir e amar. Porém, não basta apenas difundir seu uso entre 

os  membros dessa comunidade e instigá-los a lutar por aceitação social. Pelo contrário, 

enquanto  sociedade comum, e embasados nos princípios éticos de defesa da vida e luta 

contra o  sofrimento evitável propostos pela ADE, nós somos corresponsáveis nessa luta 

diária dos  grupos marginalizados contra a opressão, a violência, o preconceito e a 

discriminação. Não  podemos nos calar frente às atitudes desumanas que instigam o ódio e a 
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desarmonia dos  ecossistemas, responsável pelo caos social constantemente noticiado.  

Quando nos deparamos com uma situação de preconceito e violência contra os  

membros da comunidade LGBTQIA+, e mesmo assim não tomamos nenhuma atitude,  

tendendo à omissão, acabamos por perpetuar a onda de sofrimento desses sujeitos. Logo,  

segundo H. Couto, E. Couto e Borges (2015), deve ficar bem claro que, para ADE, a defesa  

da vida pressupõe lutar contra atos que causam sofrimento a um ser humano, que como  

qualquer ser vivo, sofre. E, por ser um ser vivo social, sofre não só fisicamente, mas também  

mental e socialmente. Todavia, por mais complexo que seja mudar o modo de ver o mundo, já  

que é cômodo continuarmos olhando para ele como sempre fizemos, indiferentes ao  

sofrimento do outro, é preciso repensar nossos posicionamentos sociais, e para além de incluir  

os membros marginalizados na sociedade, é preciso valorizar essa diversidade de sujeitos que  

enriquecem os ecossistemas sociais.  

Portanto, além de um instrumento de opressão social, a linguagem é também uma  

poderosa ferramenta na luta contra qualquer forma de preconceito e discriminação. Tida 

como  uma faca de dois gumes, cabe-nos utilizá-la para a conscientização dos sujeitos sociais 

desde  a tenra idade, chamando-os a atenção para essa diversidade linguística, cultural e 

sexual  

existente em nossa sociedade, ensinando-os a valorizá-la como toda forma de vida merece. A  

educação, por sinal, deve orientar-se pelos princípios éticos, e não temer discutir questões  

identitárias e de gênero em seu interior, afinal, é nesse contexto, geralmente, que o  

silenciamento e a omissão se instala, bem como, onde se propagam o preconceito e a  

discriminação com maior frequência.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo deste trabalho, o princípio norteador das discussões sempre foi a defesa da  

vida, da diversidade identitária e de gênero, bem como, o combate ao preconceito e a  

discriminação contra os membros marginalizados da sociedade, em especial, da comunidade  

LGBTQIA+. Para isso, evidenciou-se que a linguagem não só é uma ferramenta importante  

nesse processo de luta e resistência, como também é dotada de um aspecto ideológico, que  

muitas vezes oprime os sujeitos marginais justamente por não se enquadrarem nas normas  

binárias que prevalecem, ainda hoje, no campo social. Aliás, são esses princípios binários de  

sociedade, já cristalizados na linguagem, que a comunidade LGBTQIA+ procura  

constantemente desconstruir, e esta pesquisa procurou visibilizar. 

De tal modo, o principal instrumento de luta desta comunidade no enfrentamento às  
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normas sociais globalizantes e dicotômicas tem sido a linguagem Pajubá, símbolo da  

(r)existência sociodiscursiva deste grupo. O Pajubá, conforme enfatizou-se constantemente,  

não é simplesmente um conjunto de vocábulos mobilizados por um grupo social para  

interação e comunicação, é um mecanismo ideológico de luta e resistência da comunidade  

LGBTQIA+ contra qualquer princípio homogeneizador de sociedade. Suas origens estão  

atreladas à própria história combativa da comunidade LGBTQIA+, que através dos tempos  

procurar (r)existir a todas as formas de preconceito, seja no âmbito social, cultural e/ou 

linguístico-discursivo.  

Ademais, alinhando-se ao pensamento pós-moderno, reconhecemos a diversidade  

identitária e de gêneros que existem na sociedade, as quais não podem ser enquadradas em  

fôrmas moldadas a partir dos ideais heteronormativos. Por isso, como plano de fundo deste  

trabalho, optou-se por nos embasarmos em postulados teóricos da ADE, que estão orientados  

para o respeito à diversidade, combate ao preconceito e à discriminação. Só assim  

construiremos uma sociedade cada vez mais plural e harmônica, na qual todos os sujeitos  

possam viver em comunhão, estabelecendo laços de companheirismo e compartilhando suas  

vivências/experiências.  

Logo, sabemos que muito ainda precisa ser feito, mas optamos por dar voz aqueles  

sujeitos que muitas vezes são silenciados pelos ideais de sociedade patriarcal, machista,  

misógina, brancocêntrica e preconceituosa. Acreditamos que, trazendo para o contexto  

acadêmico a realidade vivida pelas mazelas da sociedade, visibilizando-as e fazendo das lutas  

destas contra toda forma de repressão social, também nossas lutas, seremos capazes de  

repousar, ao final do dia, sem remorsos. E, embora pautados no ideal da comunhão entre os  

seres vivos, tão importante para ADE, reconhecemos que o aspecto combativo e de 

resistência por parte da comunidade LGBTQIA+ se faz necessário, já que em sociedade ainda 

não é  possível falar em comunhão fraternal e respeito à diversidade. Portanto, a única arma 

de que  se dispõem esse grupo é resistir, e fazem isto pelo âmbito discursivo, munidos da 

linguagem  Pajubá, símbolo da luta e (r)existência LGTBQIA+.  

 

 

NOTAS 
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<http://www.letramagna.com/dinoentre.htm>. Acesso em: 15  mai. 2021. 
5
Juan Manuel P. Domínguez, autor da matéria ―A linguagem inclusiva irá prevalecer‖, a partir da 

entrevista com  o Mestre em Linguística pela Unicamp, Gustavo Conde, para o jornal digital Le 
Monde Diplomatique Brasil, em  14 maio de 2021. Disponível em: 
<https://diplomatique.org.br/linguagem-inclusiva-ira-prevalecer/>. Acesso em:  17 mai. 2021  
6 

Gustavo Conde, Mestre em Linguística pela Unicamp, em entrevista para o jornal digital Le Monde  
Diplomatique Brasil, em 14 maio de 2021, sobre a linguagem inclusiva. Disponível em:  
<https://diplomatique.org.br/linguagem-inclusiva-ira-prevalecer/>. Acesso em: 17 mai. 2021. 
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