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APRESENTAÇÃO 

 

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

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

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

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

e atuar no mundo. 

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

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

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

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

Para aguçar curiosidade, pinceladas podem bem elencar identidades leitoras, distinção 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

labirintos do inconformismo necessários à transformação histórica. 

 

Keila Matida Melo 
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GOSTAR DE LER, GOSTAR DE APRENDER:  

POSSIBILIDADES DE LEITURA E APRENDIZAGEM NA BIBLIOTECA
1
 

 
Bernadete Campello

2
 

 

O tema deste evento – Leituras de Mundo – reflete a amplitude da questão da 

leitura, que pode ser abordada de diferentes perspectivas. Nesta conferência vou abordar a 

leitura na perspectiva da biblioteca, especificamente da biblioteca escolar, procurando 

responder à seguinte questão: qual o papel da biblioteca na leitura e na aprendizagem na 

escola? O que identifica e diferencia a leitura e a aprendizagem na biblioteca? 

Para responder a essas questões precisamos entender primeiro o princípio que 

fundamenta a Biblioteconomia: o princípio democrático. É uma tradição biblioteconômica 

norte-americana3 que teve influência na Biblioteconomia brasileira e na formação de 

bibliotecários neste país. 

Na biblioteca, o princípio democrático se manifesta na ideia de liberdade do 

indivíduo de ler e de se informar e se concretiza, por exemplo, no sistema de livre acesso, que 

é uma forma de disposição do acervo que permite ao leitor ir diretamente às estantes da 

biblioteca e escolher os materiais que deseja. Um bibliotecário de escola pública revelou sua 

atitude em relação ao livre acesso: 

 

“Lá todo o acervo é acessível. Todo o acervo é acessível pro menino. Não 

separamos. É classificado, ordenado, mas se ele quiser pegar o infantil, se quiser 

pegar um de literatura brasileira, estrangeira, ele fica à vontade pra poder ir nas 

estantes, tirar do lugar e até levar pra casa se quiser.”
4
 

 

O bibliotecário baseia sua prática de mediação de leitura na liberdade de escolha 

do leitor. A maneira como alguns bibliotecários verbalizam sua prática reflete essa postura: 

 

“Um aluno meu da 4ª série queria ler um livro da 5ª, grossão ... Deixei ele levar e 

quando ele voltou eu falei ‘E aí, você terminou de ler aquele livro? Você quer 

renovar? Você gostou? Me conta a história’. ‘É ótimo!’ E me contou a história toda. 

‘Eu to levando o 2’.” 

                                                
1
  Conferência de abertura proferida em 27 de junho de 2019 no Café com Leitura 2019 e 5º Seminário de 

leitura, espaço e sujeito, eventos organizados pela Faculdade de Informação e Comunicação e Instituto de 

Estudos Socioambientais da Universidade Federal de Goiás. 
2
 Professora titular aposentada da Escola de Ciência da Informação da UFMG. 

3
  MUELLER, S. P. M. Bibliotecas e sociedade: evolução e interpretação de funções e papéis da biblioteca. R. 

Esc. Bibliotecon. UFMG, Belo Horizonte, v. 13, n. 1, p. 7-54, 1984. 
4
 Esta fala e as seguintes estão em: CAMPELLO, B. Letramento informacional no Brasil: práticas educativas 

de bibliotecários em escolas de ensino básico. 2009. Tese (Doutorado em Ciência da Informação) - Escola de 

Ciência da Informação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2009. 
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“Eu tenho um de 3ª série que leu Crônicas de Nárnia, dessa grossura. Eu fiquei 

abismada com o menino e pela complexidade da história, também.”  

 

“Eu prefiro deixar que ele descubra que não é o momento dele ler aquilo... Ele que 

tem que avaliar se é o momento dele ler agora, se ele vai dar conta.”  

 

Essas falas mostram que os bibliotecários, mais do que dar liberdade para os 

alunos escolherem suas leituras, confiavam neles e entendiam que precisavam de tempo para 

fazer escolhas adequadas. De maneira hábil, mostravam interesse (“Você gostou? Me conta a 

história”), levando o aluno a falar livremente sobre sua leitura, sem necessidade de cobranças 

e fichamentos. Nota-se o cuidado em manter posição não impositiva, respeitando o gosto 

individual. É uma prática diferente da indicação de livro que ocorre na escola, quando o 

mesmo livro é designado para leitura de toda a turma.  

A prática educativa do bibliotecário, entretanto, é muito baseada em um desejo 

marcante de tornar a biblioteca um espaço “dinâmico”, “lúdico”, de atrair, conquistar leitores, 

o que se concretiza no oferecimento de atividades variadas, sendo a mais frequente a contação 

de histórias, que é uma prática de leitura oral, que muitas vezes não faz o leitor enfrentar o 

texto. A contação de história é uma forma frequente da chamada “dinamização”, que visa, 

sobretudo, a fazer a biblioteca abandonar a rotina e atrair usuários por meio de atividades 

variadas que supostamente a transformariam em local agradável e convidativo. Entretanto, 

essas práticas tornam a biblioteca um local de eventos esporádicos e sem continuidade, e é 

criticada por Ezequiel Theodoro da Silva
5
 que considera que a conquista de leitores exige 

“muito mais do que o simples ‘oba-oba’ de eventos bombásticos e esporádicos”. Mariza 

Lajolo
6
 também chamou atenção para o fato de que “técnicas milagrosas de convívio 

harmonioso com o texto não existem”.    

Nesta conferência, eu gostaria de propor uma mudança do discurso da 

dinamização para o da motivação. Precisamos conhecer melhor os fatores motivadores da 

leitura a fim de transformar as práticas de promoção da biblioteca e da leitura em práticas de 

formação do leitor. Conhecer os fatores motivadores da leitura é essencial para planejar 

atividades e projetos mais efetivos, que façam os alunos a se envolverem de fato com os 

textos.   

Pesquisas acadêmicas sobre motivação para a leitura
7
 têm oferecido evidências 

claras sobre os fatores que influenciam crianças e jovens a ler. Pesquisadores já mapearam 

                                                
5
 SILVA, E. T. A dimensão pedagógica do trabalho do bibliotecário. In: SILVA, E. T.. Leitura na escola e na 

biblioteca. Campinas: Papirus, 1986. p. 75. 
6
  LAJOLO, M. Do mundo da leitura para a leitura do mundo. 3. ed. São Paulo: Ática, 1997. p. 14.  

7
  Alguns exemplos: 
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fatores intrínsecos e extrínsecos. A motivação intrínseca diz respeito ao interesse e 

curiosidade que levam ao prazer, ao gosto de ler, ao envolvimento com a leitura. Aqui, é 

necessário ressaltar que o interesse varia de pessoa para pessoa e assim, para que os projetos 

de leitura obtenham êxito é preciso que a biblioteca mantenha uma coleção variada e 

equilibrada, tanto em termos de temas e gêneros, quanto de faixa etária.  

Limitar-se à contação de histórias, que é uma atividade coletiva, geralmente 

oferecida para uma turma inteira, provavelmente não atende ao interesse de todos os alunos. É 

preciso variar, por exemplo: a apresentação pelo bibliotecário de novos livros da biblioteca 

pode ser uma atividade mais efetiva, e a contação seria feita esporadicamente. 

A contação não propicia necessariamente o contato direto da criança com o livro; 

fica no âmbito da oralidade. O contato físico com o livro é necessário e além de ouvir, a 

criança precisa ver o texto, sua organização, a relação texto-ilustração. É uma fase decisiva no 

processo de formação do leitor e se substituída constantemente apenas por atividade oral pode 

comprometer a formação do leitor. 

A chamada motivação extrínseca está ligada a fatores externos: a criança e/ou o 

jovem leem por que percebem um valor na leitura. Eles gostam de ser reconhecidos, e 

elogiados, como um bom leitor. Leem para atender às expectativas de adultos que valorizam a 

leitura. Nesse sentido, é necessário ressaltar o peso da família: tanto o prazer e o gosto pela 

leitura (motivação intrínseca), quanto sua valorização (motivação extrínseca) são fatores em 

que a família é central. Ler para a criança desde pequena, dar exemplos de leitor assíduo são 

pontos importantes na motivação. Os mediadores na biblioteca também podem e devem fazer 

esse papel na motivação precoce. Sabe-se que, principalmente no caso de crianças na fase 

inicial da escolarização, experiências significativas de leitura, a existência de 

relacionamentos-âncora, exemplos dados por adultos leitores, são determinantes na motivação 

para leitura e podem acontecer na biblioteca, principalmente no caso de crianças que não têm 

experiências positivas de leitura em casa. 

                                                                                                                                                   
 ● MATA, Lourdes; MONTEIRO, Vera; PEIXOTO, Francisco. Motivação para a leitura ao longo da 

escolaridade. Análise Psicológica, Lisboa, v. 27, n. 4, p. 563-572, out. 2009 .   Disponível em: 

http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0870-82312009000400010&lng=pt&nrm=iso. 

Acesso em: 01 jul.  2019. 

 ● MORAIS, José. Preparar para leitura: ver e ouvir ler. Perspectiva, Florianópolis, v. 17, n. 31, p. 71-90, 

1999. Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/perspectiva/article/view/10733. Acesso em: 04 

mai. 2018. 

 ● TOREZAN, Keila Roberta. Motivação para leitura em alunos do 6º ano do ensino fundamental: análise por 

dimensões, rendimento, sexo e escola. 2012. 73 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Humanas) - 

Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2012. Disponível em: 

https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/3113?show=full. Acesso em: 04 mai. 2018. 
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Finalmente, não se pode ignorar o aspecto social da leitura, que envolve o 

compartilhamento, a interação com outros leitores, as conversas sobre leituras. O mediador é 

um interlocutor chave: a simples pergunta “você gostou?”, quando um estudante devolve um 

livro na biblioteca, pode ser uma ótima oportunidade de criar um diálogo que vai reforçar a 

motivação do leitor. Ele pode falar livremente sobre o que leu, sem imposição de fichamentos 

e resenhas encomendadas. 

Crianças e jovens são também motivados pela competição, pelo desafio, e então, 

concursos, gincanas e prêmios podem ser realizados esporadicamente, levando-se em 

consideração aspectos negativos que tais atividades podem engendrar. 

As pesquisas sobre motivação para leitura revelam que estas podem variar por 

idade e sexo. Então, é preciso acompanhar o desenvolvimento do leitor, conhecer a evolução 

de seus interesses, num processo que exige sutileza, que constitui um trabalho, não de 

dinamização e promoção (que tenta dar a impressão de que ler é fácil), mas que leve a criança 

e o jovem a enfrentar o texto. Atenta a esses detalhes, a biblioteca pode ser um espaço 

silencioso na aparência, mas será com certeza ruidoso e estimulante na mente dos leitores.  

Sugiro então, que passemos das práticas e do discurso da dinamização, para os da 

motivação, acompanhando as pesquisas sobre motivação da leitura e embasando nossos 

projetos e atividades em evidências trazidas por essas pesquisas. Realizando projetos que 

levem à formação do leitor e que não fiquem apenas na superficialidade da promoção da 

leitura e da biblioteca. 

Vamos falar agora de aprendizagem na biblioteca. Se entendemos que a biblioteca 

na escola é um espaço de aprendizagem e não apenas de guardar livros, devemos entender as 

peculiaridades da biblioteca em relação à aprendizagem. Que tipo de aprendizagem pode 

ocorrer na biblioteca? 

Começo por lembrar que recentemente, pessoas interessadas em educação estão 

preocupadas com a seguinte questão: o que ensinar hoje na escola, que seja útil para o aluno 

na sua vida adulta? O historiador israelense Yuval Noah Harari, autor de Sapiens: uma breve 

história da humanidade
8
, afirma que pela primeira vez na História, não sabemos o que ensinar 

às crianças e jovens. E que a maior parte do que eles aprendem hoje na escola será irrelevante 

em 2050. Segundo ele, o mais importante é aprender a ser flexível, saber enfrentar mudanças. 

                                                
8
  HARARI, Yuval N. Sapiens: uma breve história da humanidade. 38. ed. Porto Alegre: L&PM, 2018.  
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Leandro Karnal
9
 aponta alguns caminhos, dizendo que mais do que ensinar conteúdos, o 

interesse e a curiosidade de um jovem devem ser estimulados. 

Então, penso que além levar as pessoas a gostar de ler a escola também deve levá-

las a gostar de aprender.  

Além de despertar e estimular valores básicos, que sempre serão necessários para 

se conviver numa sociedade de diferenças, a escola tem que buscar implementar estratégias de 

aprendizagem pela pesquisa, que Pedro Demo
10

 chama de “pesquisa como princípio 

educativo”. Concretiza-se na atividade conhecida como “pesquisa escolar”, em que o aluno 

tem ‒ ou deveria ter, se bem orientado ‒ a oportunidade de “elaborar com mão própria”, como 

diz Pedro Demo, reforçando a autonomia e responsabilidade pela própria aprendizagem, 

característica da aprendizagem pela pesquisa. 

Esse tipo de aprendizagem exige habilidades para buscar e usar informações 

variadas, o que na Biblioteconomia denominamos de “competência informacional”. A Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC)
11

 reconhece a necessidade de se formar um aluno com 

perfil de pesquisador, que aprenda com autonomia, continue aprendendo ao longo da vida, 

seja um leitor crítico, seja responsável no uso da informação, saiba compartilhar informação, 

enfim que saiba aprender a aprender. Portanto, o documento enfatiza as habilidades 

informacionais, que já estavam presentes nos Parâmetros Curriculares nacionais, mas que na 

BNCC ficam mais explícitas, ganham mais força. Estão presentes em todas as etapas de 

ensino em todas as áreas curriculares, como pode ser observado nos exemplos abaixo: 

 

Na Educação Infantil, as crianças devem ser levadas a  

 

“Identificar e selecionar fontes de informações, para responder a questões sobre a 

natureza, seus fenômenos, sua conservação” (p. 49). 

 

Nos anos finais do Ensino fundamental  

 

“... é importante fortalecer a autonomia desses adolescentes, oferecendo-lhes 

condições e ferramentas para acessar e interagir criticamente com diferentes 

conhecimentos e fontes de informação” (p. 58). 

                                                
9
 KARNAL, Leandro. Novo propósito da educação. Youtube. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=xDCQKnwtBgo 
10

  DEMO, Pedro. Saber pensar. 4. ed. São Paulo: Cortez/Instituto Paulo Freire, 2005. 
11

  ● BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular [para a Educação Infantil e Ensino 

Fundamental]. Brasília: Secretaria de Educação Básica, [2018]. 

 ●BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular: ensino médio. Brasília: Secretaria de 

Educação Básica, [2018]. 

https://www.youtube.com/watch?v=xDCQKnwtBgo
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No Ensino médio, no campo das práticas de estudo e pesquisa é preciso garantir o  

 

“... desenvolvimento de habilidades relacionadas ao recorte de questões de pesquisa, 

coleta de dados/busca de informação, tratamento de dados e informações e 

socialização do conhecimento produzido” (p. 506). 

 

Aqui também a biblioteca tem um papel decisivo. Há longo tempo os 

bibliotecários se preocupam com a aprendizagem pela pesquisa e procuram fazer da biblioteca 

um espaço de informações diversificadas, capazes de atender às diferentes necessidades de 

informação. 

 

Em 1967, a bibliotecária Denise Fernandes Tavares dizia: 

 

“... para um aprendizado dinâmico e eficiente torna-se necessário que o aluno leia 

vários livros e pesquise, colha opiniões de diversos autores, adquirindo, assim, um 

conhecimento amplo e completo do que estuda. A curiosidade é estimulada nessa 

pesquisa, a inteligência e o raciocínio se desenvolverão”
12

. 

 

Usando palavras singelas, ela recomendava estratégias de aprendizagem pela 

pesquisa, que oportunizam o uso de fontes de informações variadas e estimulam a curiosidade 

e o raciocínio. É uma estratégia que combina com o princípio democrático da 

Biblioteconomia, que entende que o aluno deve ter liberdade de escolher e problematizar o 

tópico de pesquisa sob orientação e com o estímulo do professor. Atendendo a seu interesse, a 

pesquisa provavelmente será realizada com prazer, pois aqui também os estudos sobre 

motivação têm mostrado a relevância deste fator na aprendizagem. Escolhido e 

problematizado o tema, os alunos vão explorar informações, buscar fontes adequadas, 

questionar ideias, avançando no processo, sob orientação dos mediadores, o que deve levar a 

uma aprendizagem significativa.    

Assim, uma boa biblioteca, que conte com mediadores capacitados, parece cada 

vez mais ter um lugar de destaque nas práticas educativas contemporâneas.  

                                                
12

 TAVARES, Denise Fernandes A biblioteca escolar. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 

BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO, 5., 1967, São Paulo. [Trabalhos apresentados]. São Paulo: 

INL, 1967. 
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AINDA PAULO FREIRE, PARA UMA LEITURA DO MUNDO 

 
Maria das Graças Monteiro Castro

1
 

 

 

Discutir a leitura sob a perspectiva teórico-metodológica de Paulo Freire, no atual 

momento político, é absolutamente urgente, diante do desconhecimento de seu legado. São 

irracionais e ilógicos os tempos obscuros em que o Brasil se encontra, transcorrido um quarto 

do século XXI, pois estamos falando de um teórico reconhecido mundialmente por ter erguido 

os pilares para uma educação crítica e autônoma, em detrimento de uma educação bancária e 

de um processo de alfabetização que, necessariamente, precisa passar pela cultura, pelo 

reconhecimento de um sujeito que conhece e que traz uma leitura do mundo. E por ser 

cultural, a educação é política; e por afirmar e comprovar essa premissa, a pedagogia freiriana 

é tratada como doutrinária. 

Miguel Arroyo, professor emérito da UFMG, afirma que é preciso rigor para falar 

de Paulo Freire e que avaliá-lo apenas como educador não basta, visto que sua radicalidade 

precisa ser entendida dentro de nossa história e sobretudo por nossos educadores populares e 

da escola pública que assumem, “para além de suas ideias, as concepções de mundo que estão 

por trás delas” (apud Basílio, 2015). Nesse sentido, Arroyo considera que um dos pontos mais 

radicais e politicamente avançados de Paulo Freire foi a valorização da cultura, dos saberes e 

memórias das matrizes culturais de um povo. E as matrizes do povo brasileiro são diversas e 

nessa perspectiva não poderiam ser inferiorizadas para garantir a dominação de outros. Essa 

percepção implica enfrentamentos. E foi o que o legado de Paulo Freire realizou ao 

reconhecer o povo brasileiro como sujeitos de uma outra pedagogia, capaz de, como bem 

afirmou Arroyo (apud Basílio, 2015), dialogar com culturas, identidades e histórias. 

Paulo Freire, pernambucano de Recife, inicia, no final dos anos de 1950 e começo 

de 1960, uma nova abordagem para uma educação democrática, colocando, como base do 

aprendizado, a troca de conhecimento entre educador e educando numa perspectiva horizontal 

de saberes e experiências. Realiza, assim, suas primeiras iniciativas de uma educação popular, 

por meio da conscientização política e de emancipação social, cultural das classes excluídas e 

oprimidas. Incomodou desde então, e a resistência à sua pedagogia concretizou-se com o 

golpe militar de 1964, que considerou sua metodologia dialógica subversiva e o levou ao 

                                                
1
  Professora do Curso de Biblioteconomia da FIC/UFG. Doutora em Educação pela FE/UFG. Concebeu e 

coordena o Laboratório do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca – LIBRIS/FIC/UFG. Votante do Prêmio 

para a produção editorial brasileira concedido pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil – FNLIJ – 

desde 1991. Ex-diretora do Centro Editorial e Gráfico da UFG (2006-2013). 
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exílio por dezesseis anos. No exílio escreveu, entre outros trabalhos, Pedagogia do oprimido, 

uma de suas obras mais célebres ao propor uma nova forma de relacionamento entre o 

professor, o estudante e a sociedade e é considerada um dos pilares da pedagogia crítica 

mediante a análise da relação entre “colonizador” e “colonizado”. 

Para Freire, as desigualdades sociais deveriam ser contrapostas com a 

conscientização sociopolítica – nada mais atual. Em seu livro Educação como prática da 

liberdade, aponta que a palavra deve tornar-se instrumento de transformação do homem e da 

sociedade e que a escola deveria ter o papel de ensinar o aluno a ler o mundo e nele intervir. É 

no espaço da escola que se refletem os conflitos sociais, o jogo de interesses e as contradições 

da sociedade. 

Passados mais de cinquenta anos, a premissa de Paulo Freire, infelizmente, 

continua viva, visto que o que caracteriza a nossa história é o não reconhecimento dos 

indígenas, dos negros, dos pobres, dos camponeses, dos quilombolas, dos ribeirinhos e dos 

favelados como sujeitos humanos, e que, segundo ele, tornou-se justificativa ideológica para 

que as classes dominantes escravizassem e espoliassem esses setores sociais.  Arroyo (1996) 

refere que Paulo Freire se contrapôs a isso e inverteu o olhar, mirando para a identidade do 

sujeito, do sujeito que conhece e lê o mundo. 

Nessa perspectiva, temos como herança do autoritarismo um sistema de ensino no 

Brasil que associou a educação ao chamado tecnicismo pedagógico, afastando-a do seu 

caráter social. Não é à toa que todas as políticas públicas de inclusão social, promovidas por 

governos populares, sejam tão rechaçadas. Moacir Gadotti afirma que “o ethos freiriano não 

está presente nas escolas hoje” (apud Basílio, 2015). Para o autor, não temos uma educação 

participativa, democrática para a formação da cidadania como está preconizado na 

Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. E conclui: “[...] ao invés de 

‘basta de Paulo Freire’, precisamos de mais Paulo Freire para um país mais decente” (apud 

Basílio, 2015). Para Gadotti, são necessárias experiências reais capazes de respeitar a 

pluralidade dos saberes prévios e as concretizar em um currículo diversificado. 

 

A IMPORTÂNCIA DO ATO DE LER EM TRÊS ARTIGOS QUE SE COMPLETAM 

 

Retomo aqui a história desse pequeno livro que foi concebido mediante uma 

palestra na abertura do Congresso Brasileiro de Leitura, o hoje consagrado COLE, realizado 

em Campinas, SP, em 1981, que investiga a leitura sob duas perspectivas: a da luta política e 

a da compreensão científica do tema. 
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Nessa conferência, Freire (1985, p. 11-12) aceitou falar sobre a importância do ato 

de ler, referindo-se ao  

 

[...] processo que envolvia uma compreensão crítica do ato de ler, que não se esgota 

na decodificação pura da palavra escrita ou da linguagem escrita, mas que se 

antecipa e se alonga na inteligência do mundo. A leitura do mundo precede a leitura 

da palavra, daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da 

leitura daquele.  

 

Essa construção teórica e prática do autor estabelece a relação dinâmica entre 

linguagem e realidade e a indissociabilidade entre texto e contexto. Necessariamente a 

compreensão do texto a ser alcançada por uma leitura crítica implica a leitura imediata do 

mundo do sujeito leitor. Por meio de sua história pessoal, o autor explica os diferentes 

momentos em que o ato de ler veio se constituindo em sua experiência existencial: a leitura do 

pequeno mundo em que ele se movia e depois a leitura da palavra ao longo da escolarização, 

que nem sempre foi a leitura da “palavramundo”. Foi com a “leitura” do seu mundo, da 

compreensão do mundo imediato, mediado pela família, que ele começou a ser introduzido na 

leitura da palavra. E explica: “[...] a decifração da palavra fluía naturalmente da “leitura” do 

mundo particular” (Freire, 1985, p. 12). 

 

Paulo Freire (Freire, 1991, p. 12) repete incansavelmente:  

 

[...] é impossível conceber a alfabetização como leitura da palavra sem admitir que 

ela é necessariamente precedida de uma leitura do mundo. A aprendizagem da 

leitura e da escrita equivale a uma “ releitura” do mundo. É preciso não esquecer 

essa evidência, bem antes de desenharem e traçarem letras, aprendem a falar, a 

manipular a linguagem oral. Por intermédio da família, lêem a realidade do mundo 

antes de poderem escrever. Em seguida, apenas escrevem o que já aprenderam a 

dizer. 

 

O ensino língua materna não pode ser reduzido a tabletes de conhecimentos que 

necessitam ser engolidos pelos estudantes. É no corpo do texto, de autores ou de autoria dos 

próprios estudantes, que se desvelam os objetos a serem estudados. A memorização e a 

descrição mecânica do objeto não garantem a apreensão de sua significação. E é com a 

apreensão do significado que ocorrerão a memorização e fixação do objeto tratado. Paulo 

Freire (1985, p. 18) afirma ainda:  

 

A memorização mecânica da descrição do objeto não se constitui em conhecimento 

do objeto. Por isso é que a leitura de um texto, tomado como pura descrição de um 
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objeto e feita no sentido de memorizá-la, nem é a real leitura nem dela, portanto, 

resulta o conhecimento do objeto de que o texto fala. 

 

E foi no campo da alfabetização de adultos que sua concepção de leitura se 

configura e consolida. Entendendo a alfabetização de adultos como um ato político e um ato 

de conhecimento e por isso mesmo um ato criador, Freire desconstruiu o trabalho de 

memorização mecânica das famílias silábicas como o único meio de se alfabetizar um sujeito. 

Não concebia a alfabetização como o mero ensino da palavra, das sílabas e das letras, que 

deveriam ser introduzidas nas cabeças “vazias” dos alfabetizandos. Para Freire, o processo de 

alfabetização é um ato de conhecimento, um ato criador e tem no alfabetizando o seu sujeito. 

E assinala:  

 

[...] a alfabetização é a criação ou montagem da expressão escrita da expressão oral. 

[...] Refiro-me que a leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra e a leitura 

desta implica a continuidade daquele. [...] a leitura da palavra não é apenas 

precedida pela leitura do mundo mas por uma certa forma de “escrevê-lo” ou de 

“reescrevê-lo”, quer dizer de transformá-lo através de nossa prática consciente. Esse 

movimento dinâmico é um dos aspectos centrais, para mim, do processo de 

alfabetização. (Freire, 1985, p. 21-22). 

 

Gadotti (1996), dessa forma, alerta que não se pode reduzir a compreensão do 

método de Paulo Freire a técnicas ligadas à aprendizagem da leitura e da escrita. Para tanto, é 

preciso esclarecer que, ao tratar do alfabetizando adulto, Freire enxerga o homem ou a mulher 

como fazedores de cultura que vivem e produzem em um determinado contexto econômico-

político-ideológico da sociedade. Ao se apropriarem, pela consciência, da condição de 

fazedores de cultura, estará dado o primeiro passo para sentirem a importância, a necessidade 

e a possibilidade de se apropriarem da leitura e da escrita. Estarão se alfabetizando, 

politicamente falando. Seu método desafia o homem e a mulher que se alfabetizam a se 

apossar-se do código escrito e a se politizarem, tendo uma visão de totalidade da linguagem e 

do mundo. 

Apresentando o “método Paulo Freire”, Gadotti (1996) aborda acerca do “círculo 

de leitura”, que no caso é um diálogo sobre o objeto a ser conhecido e sobre a representação 

da realidade a ser decodificada. Esse processo é realizado por um coordenador do grupo, que 

indicará questões a serem respondidas, aprofundando, assim, suas leituras do mundo. Ele 

provocará uma releitura da realidade, de que pode resultar o engajamento do alfabetizando em 

práticas políticas com vistas à transformação da sociedade.  
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Gadotti (1996, p. 38) esclarece ainda que as atividades de alfabetização exigem a 

pesquisa do que Freire chama “universo vocabular mínimo” entre os alfabetizandos. Trata-se 

de palavras que, escolhidas, comporão um programa com e que constituirão as chamadas 

“palavras geradoras”, que devem ser de grande riqueza fonêmica e colocadas, 

necessariamente, em ordem crescente – das menores para as maiores dificuldades fonéticas –, 

situadas dentro do contexto mais amplo da vida dos alfabetizandos e da linguagem local, que 

por isso mesmo é também nacional. Sintetizando, quando o/a alfabetizando(a) consegue, 

articulando as sílabas, formar palavras, está alfabetizado(a). E isso é só o início de um 

processo que requer continuidade e que posteriormente constituirá um leitor pleno.  

Em suma, ao apreendermos toda dimensão da concepção freiriana de 

alfabetização, teremos entendido ampla e profundamente a natureza política da educação 

popular pelo acesso ao conhecimento. 

Em janeiro de 1982, Paulo Freire participa do XI Congresso Brasileiro de 

Biblioteconomia e Documentação. Em sua palestra, ao abordar sobre a alfabetização de 

adultos e bibliotecas populares, refere que para falar desse tema é preciso tratar do problema 

da leitura e da escrita e que a compreensão crítica da alfabetização envolve a compreensão 

igualmente crítica da leitura e demanda a compreensão crítica da biblioteca.  

Freire (1985, p. 28-29) desmonta o mito da neutralidade da educação que leva à 

negação da natureza política do processo educativo e do caráter educativo do ato político. 

Segundo ele, do ponto de vista crítico, é impossível conceber uma educação neutra e uma 

prática política esvaziada de significação educativa. E assim conclui: 

 

É que o fato de não ser o educador um agente neutro não significa, necessariamente, 

que deve ser um manipulador. A opção realmente libertadora nem se realiza através 

de uma prática manipuladora nem tampouco por meio de uma prática espontaneísta. 

O espontaneísmo é licencioso, por isso irresponsável. O que temos de fazer, então, 

enquanto educadoras ou educadores, é aclarar, assumindo a nossa opção, que é 

política, e sermos coerentes com ela, na prática. A questão da coerência entre a 

opção proclamada e a prática é uma das exigências que educadores críticos se fazem 

a si mesmos. É que sabem muito bem que não é o discurso o que ajuíza a prática, 

mas a prática que ajuíza o discurso. 

 

Nessa perspectiva, constrói um pressuposto fundamental para se discutir a 

biblioteca popular com relação aos programas de educação e às políticas culturas. A 

biblioteca assim como a alfabetização e a pós-alfabetização deverão tomar uma posição 

crítico-democrática e buscar a correta compreensão do que é a palavra escrita, a linguagem, as 

relações com o contexto de quem fala e de quem lê e escreve, ou seja, da leitura do mundo 
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com a leitura da palavra. A biblioteca definida por Paulo Freire como biblioteca popular 

deverá se constituir como um centro gerador de cultura que possa aperfeiçoar e intensificar 

uma forma correta de ler o texto em sua relação com o contexto. Os serviços dessa biblioteca 

deverão ser organizados pela coletividade, mediante seminários de leitura, buscando o 

adentramento crítico do texto e a compreensão mais profunda; propondo aos leitores a 

experiência estética da literatura, o resgate da cultura oral por meio de um acervo de histórias 

que representem os sujeitos daquela comunidade. 

Por conseguinte, a forma como a biblioteca atua, a constituição do acervo e as 

atividades que ela desenvolve devem representar o contexto cultural de sua comunidade. Vale 

lembrar que a biblioteca assim como a educação são espaços onde não há neutralidade. 

Portanto, a biblioteca poderá ser o espaço crítico tão necessário para enfrentarmos o 

obscurantismo. 
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LEITURAS DE MUNDO: 1 EM 7 BILHÕES, MINHA VOZ, NOSSA VEZ 

 
Christine Castilho Fontelles

1
 

 

 

“Vivemos para dizer quem somos.” A afirmação é do inigualável José Saramago 

registrada no livro “Amor Possível”, que reúne uma entrevista do jornalista e escritor Juan 

Arias com o autor português. Daí extraí as palavras para anunciar minha convicção: narramos 

e escrevemos para anunciar quem somos. Escrevemos e narramos para partilhar, porque não 

damos conta de suportar sozinhas(os) amores, dores e espantos. Escrevemos para deixar o 

rastro de nós mesmas(os) neste lugar gigante que é a vida – nossa vida neste planeta onde 

somamos, atualmente, 7 bilhões. Talvez a eternidade possível seja assim: como o rastro de 

poeira das estrelas impressa no cosmos, deixamos um rastro de memórias tecidas em palavras. 

Talvez seja assim, muito a contragosto, que transgredimos a dramática consciência da nossa 

fatal finitude. Mas é também neste rastro de palavras que resistimos: eu (e você), em meio a 7 

bilhões, para anunciar nossa vez, nossa voz. 

O útero da mãe é também o útero da construção da linguagem humana, que nos 

permitirá, ou não, nominar, partilhar e defender nossa leitura de mundo, na perspectiva de 

Paulo Freire: ”Primeiro, a “leitura” do mundo, do pequeno mundo em que me movia; depois, 

a leitura da palavra .... 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 

sentia, 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 “palavramundo””, tão bonitamente 

descrita no livro “A importância do ato de ler em três artigos que se completam”. 

E certamente é desnecessário aqui falar das tantas pesquisas da neurociência que 

confirmam o fato: nascemos leitoras(es) de ouvir para pouco a pouco nos tornamos 

leitoras(es) de ver, ler. Linguagem é ubiquidade. E então as pessoas se vão – a gente se vai – e 

herdamos seus rastros marcados por suas palavras. “Com poucos mas doutos livros juntos, 

vivo em conversação com os defuntos, e com os olhos ouço os mortos, é certo", escreveu o 

poeta espanhol Francisco de Quevedo no “Soneto desde a torre de Juan Abade”.  

                                                
1
  Cientista social pela PUC/SP com MBA em Marketing pela FIA/FEA/USP. 20 anos de articulação por 

políticas de leitura, escrita, literatura e biblioteca. Concebeu e coordena a Campanha Eu Quero Minha 

Biblioteca, pela universalização de bibliotecas nas escolas públicas do País, e o Leitores Sem Fronteiras, 

formação à distância de jovens do ensino médio de escolas públicas em literatura e advocacy por políticas 

públicas de biblioteca em escola, ambos em parceria com o Instituto de Corresponsabilidade Pela Educação – 

ICE Brasil. Membro do conselho curador da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil – FNLIJ. 

http://www.euquerominhabiblioteca.org.br/2019/03/a-poesia-na-primeira-infancia/
http://culturafm.cmais.com.br/radiometropolis/lavra/francisco-de-quevedo-soneto-desde-a-torre-de-joao-abade
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Ler é verbo de construir pontes, encontrar semelhantes e semelhanças, descobrir e 

aprender a conviver com dessemelhantes e dessemelhanças, e acima disto, ou apesar disto, 

aprender que partilhamos uma humanidade comum, que a despeito de viver neste ou em outro 

lugar, neste ou em outro tempo, somos um mesmo fio da vida, capazes de maravilhas e 

atrocidades. “Eu e Surendra partilhávamos a mesma pátria: o Índico. E era como se naquele 

imenso mar se desenrolassem os fios da história, novelos antigos onde nossos sangues se 

haviam misturado. Eis a razão por que demorávamos na adoração do mar: estavam ali nossos 

comuns antepassados, flutuando sem fronteiras. Essa era a raiz daquela paixão de me 

encaseirar no estabelecimento de Surendra Valá. – Somos da igual raça, Kindzu: somos 

índicos!”, escreveu Mia Couto em “Terra Sonâmbula”, relatando o encontro de 

“dessemelhantes” que rompe fronteiras geográficas e culturais para desaguarem irmanados 

numa mesma perspectiva de mundo, contrariando as convenções locais: um africano e um 

indiano. 

Nossa leitura de mundo é mediada pela palavra. As construções de sentido e de 

identidade só podem se realizar na medida mesma em que conseguimos expressá-las pela 

palavra. A palavra da qual fazemos uso para retratar a vida, apropriar e partilhar o sentido do 

vivido e do sonhado, sentir e expressar esperança, resistir e costurar humanidades, é resultado 

direto de oportunidades asseguradas por afeto e por direito. A inclusão e a exclusão passam 

pelo acesso democrático ou não à palavra: escrita, ouvida, lida, falada, pensada, projetada, 

imaginada, inventada, holográfica... 

Outro dia ouvi Mia Couto dizer que após a tragédia ocorrida em Moçambique 

decidiu adiar a escrita do livro no qual fala de sua cidade natal, Beira: “De repente, tenho que 

repensar o romance que já comecei, e tenho um certo pudor em me aproveitar da 

circunstância dramática. Quando o sofrimento é tão intenso, eu acho que não tem cabimento 

meu papel como escritor”. A leitura de mundo do escritor Mia Couto é admirável e entendida 

quando ouvimos a narrativa da sua história vivida, que constituiu o Mia Couto que lemos, 

repleta de pequenos e intensos fragmentos de sua infância e ainda mais potente na memória 

preservada dessa infância. Aliás, fragmentos de pequeninas pedras brilhantes que ele e seu pai 

colhiam ao longo da estrada de ferro por onde circulavam vagões de minérios explorados na 

região. Essa vivência/memória teve lugar no tempo do Mia menino, conta ele, quando sua 

mãe, preocupada porque lhe parecia avoado demais e precisava aprender algo concreto, pediu 

ao pai que o levasse todos os dias à ferrovia, onde trabalhava, para lhe ensinar os ofícios do 

lugar. O pai poeta, disse Mia, o ensinou que há pequeninas coisas brilhantes na jornada. Na 

https://www.miacouto.org/
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entrevista que concedeu ao El País conta que quando narra aos irmãos as suas memórias eles 

dizem que não aconteceu assim, que foi de outro jeito. Esta descoberta recente, narrada por 

um escritor, me marcou profundamente e reforçou a convicção de que, sim, partilhamos uma 

humanidade comum.  

Minha família viveu num conhecido bairro de imigrantes italianos em São Paulo 

antes de eu nascer, o Bixiga: um dos mais tradicionais bairros da cidade, que não existe 

oficialmente na divisão administrativa como tal. Sou a caçula de seis irmãos e sempre ouvi 

com ternura e saudade do que não vivi as histórias narradas pelo meu irmão Josué. E tamanha 

era essa saudade que um dia decidi que era chegada a hora de “ver” no detalhe as edificações 

do que não vivi, mas conhecia tão bem pelas histórias que dele ouvia desde a infância. 

Caminhamos pelas ruas e lugares de sua infância, tiramos fotos, e tudo ficou ainda mais real 

para mim. O curioso é que nossos irmãos têm a mesma reação dos irmãos de Mia Couto 

sempre que ouvem a narração de suas memórias, o que significa dizer que nossas leituras de 

mundo e as memórias que nos constituem são moldadas por camadas de argamassa de 

percepções estéticas e afetivas diferenciadas no encontro com o mesmo real, como diz 

Fernando Pessoa: 

 

 “O Universo não é ideia minha. 

A minha ideia de Universo é que é uma ideia minha. 

A noite não anoitece pelos meus olhos, 

A minha ideia da noite é que anoitece por meus olhos. 

Fora de eu pensar e de haver quaisquer pensamentos 

A noite anoitece concretamente 

E o fulgor das estrelas existe como se tivesse peso” 

 

O real busca a ajuda do imaginário. Somos a única espécie que tem consciência e, 

bem dramático, consciência da nossa finitude. Esta consciência, que é um grande diferencial e 

resulta numa série de vantagens sobre as demais espécies e enorme benefício para nós 

mesmos do ponto de vista evolutivo, também apresenta uma conta alta a pagar. Quanta 

realidade somos capazes de suportar? Ítalo Calvino, elucubrando sobre ler literatura e ser no 

mundo, escreve que “a literatura jamais teria existido se uma boa parte dos seres humanos não 

fosse inclinada a uma forte introversão, a um descontentamento com o mundo tal como ele é, 

a um esquecer-se das horas e dos dias fixando o olhar sobre a imobilidade das palavras 

mudas”.  

“O homem é um animal que conta histórias”, escreve Ana Maria Machado no 

texto “Em louvor da narrativa”, que integra o livro “Ponto de Fuga”, baseada numa visão 

filosófica mas também de estudiosos do cérebro, como Steven Pinker, do Massachusetts 

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/04/18/cultura/1555598858_754829.html
https://acervo.estadao.com.br/noticias/lugares,bixiga,7414,0.htm
http://www.clicrbs.com.br/pdf/11617839.pdf
http://multipessoa.net/labirinto/alberto-caeiro/29
http://multipessoa.net/labirinto/alberto-caeiro/29
http://multipessoa.net/labirinto/alberto-caeiro/29
http://multipessoa.net/labirinto/alberto-caeiro/29
http://multipessoa.net/labirinto/alberto-caeiro/29
http://multipessoa.net/labirinto/alberto-caeiro/29
http://multipessoa.net/labirinto/alberto-caeiro/29
https://ocoletivoufrr.wordpress.com/2015/12/28/rapidez-calvino/
https://ocoletivoufrr.wordpress.com/2015/12/28/rapidez-calvino/
https://ocoletivoufrr.wordpress.com/2015/12/28/rapidez-calvino/
https://ocoletivoufrr.wordpress.com/2015/12/28/rapidez-calvino/
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Institute of Technology (MIT). Segue ela: “O ser humano tem um cérebro biologicamente 

programado para o uso narrativo da linguagem, como a aranha é programada para tecer sua 

teia”. 

Nossa leitura de mundo está pautada nas inúmeras experiências de vida na qual 

estamos imersos no miudinho dos nossos dias, iniciando com nossa gestação, os cuidados 

e/ou ausência deles na primeira infância, onde os três primeiros anos têm papel central, a 

jornada adolescente, a entrada na vida adulta, o ingresso e jornada na velhice. Banhados 

nessas experiências em nossa jornada de vida, vamos nos constituindo como ilha ou como 

arquipélago, empátic@s ou empoleirad@s em visões de mundo onde cabe muito pouca gente 

ou ninguém, onde temos redes de contatos sem afeto ou gente amiga e querida onde tempo e 

distância têm o efeito de fortalecer e tecer transcendência. Assim como de uma vida 

mergulhada em palavras funcionárias emergem pessoas sem qualquer ou muito pouca 

condição de nominar o mundo com passadas que nos encaminhem ao que pode existir de 

melhor em nós, melhor por nós, por todas(os) nós. 

Por quais experiências de vida e universo de palavras temos sido banhados? De 

quantas camadas de real e de imaginário se constitui cada qual dos 7 bilhões neste mundo? 

Tanto o acesso à vida digna e garantido pelo atendimento às necessidades básicas quanto à 

arte e à fruição e à possibilidade de apropriação da linguagem são marcados por profunda 

desigualdade. Para onde estamos nos levando? 

Acredito não ser a única condômina deste planeta perseguida com a incômoda 

sensação de retrocessos sistemáticos. Segundo o psicólogo Yves de La Taille, vivemos numa 

“cultura da vaidade, em que o lugar do outro nunca é o de um parceiro. O outro é alguém que 

devemos superar”. O psicanalista Jurandir Freire afirma que: “Por natureza, o homem não é 

um ser social. Não existe nele, como nas abelhas e nas formigas, um instinto de preservação 

da espécie – apenas o de autopreservação. Somos por natureza narcísicos, porque só vemos, 

prioritariamente, nosso bem-estar individual. O convívio social e, mais ainda, o convívio 

social democrático nos impõem, portanto, um trabalho enorme”. Freire resgata Freud, 

segundo o qual “sem um ideal que caucione a vida social, o homem se torna um ente que viaja 

na escuridão”. 
2
 

Está parecendo que fazer vingar essa ideia de humanidade que cultivamos há 

tantos séculos requer muito mais de nós do que de fato acreditamos, e que a jornada rumo a 

ela não é um traçado reto, mas extremamente sinuoso e repleto de armadilhas, inconscientes 

                                                
2
  “A ética e o espelho da cultura”, editora Rocco 
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ou planejadas, para caminharmos sem, de fato, sair do lugar. Caminhamos num campo de 

aparências completamente minado, apartados geográfica e afetiva e concretamente das reais 

condições de partilhar uma mesma ideia de mundo, íntegra e preservada para todas as vidas, 

em suas múltiplas e mesmo infinitas manifestações. 

Entendo que não estou só quando digo ou escrevo que andamos em tempos de 

pouca empatia, acirramento de ódio e predisposição ao confronto. É como se uma vez 

mergulhados planetariamente num caldeirão multicultural, vivendo lado bom e lado 

conflitante desta convivência, nos déssemos conta de que, realmente e apesar desses séculos 

todos de exercício de uma humanidade comum, realmente precisamos de um SOS Bicho 

Homem: somos intolerantes e não conseguimos driblar nossa natureza (?) predatória de tudo o 

que não “é nós, como nós”?  

Parece que somos bons de marketing e péssimos em efetividade. Em recente 

passagem pelo Brasil, a ativista de direitos humanos Graça Machel disse que há tragédias 

humanas e ambientais que causam comoção no momento mesmo de seu acontecimento e 

divulgação pelas mídias e pouco a pouco mergulham no esquecimento sem que tivéssemos 

ideia dos desdobramentos. Você sabe como estão e como vivem quem teve a vida pilhada 

pelo rompimento da barragem em Mariana (MG)? Como estão sendo cuidadas, onde e como 

estão vivendo, que futuros têm pela frente crianças, jovens e idosas (os)?  

Que leituras de mundo estamos sendo realmente capazes de fazer e ao fazer quais 

impactos positivos estamos gerando, ao mínimo no sentido de “promover o máximo de bem e 

o mínimo de dano” como propõe a educadora Maria Betânia Ferreira? Estamos nos 

reescrevendo como seres humanos melhores neste planeta – e em outros, já que está bem em 

curso viagens espaciais com fins de ocupação num futuro bem próximo? O que estamos 

fazendo com o que temos acessado? Quais recursos estão sendo colocados à nossa disposição 

para tirar do molho nossa utopia de humanidade? “A grande bênção de saber que não há para 

onde ir - não porque a Terra é limitada, mas porque somos todos inquilinos temporários da 

existência“, como aponta o rabino Nilton Bonder – autor do imperdível “A alma imoral” –, 

nos impõe a obrigatoriedade de colocar em prática aqui e agora uma educação que nos 

permita parar de viver o paradoxo de lutar pela paz, de tolerar, que é palavra que traz no útero 

a intolerância, mas saber viver em diálogo pela paz, pela justiça, pela garantia de direitos, pelo 

reconhecimento de que o que nos torna comum é a diversidade que habita em nós. 

Precisamos, como disse Gabriel García Márquez, de “uma educação do berço à tumba, 

https://revistamarieclaire.globo.com/Mulheres-do-Mundo/noticia/2018/06/graca-machel-muito-mais-que-sra-mandela.html
https://exame.abril.com.br/brasil/tres-anos-depois-moradores-ainda-esperam-indenizacao-em-mariana/
https://exame.abril.com.br/brasil/tres-anos-depois-moradores-ainda-esperam-indenizacao-em-mariana/
http://www.niltonbonder.com.br/port/artigos/2001_00.htm
http://www.niltonbonder.com.br/port/artigos/2001_00.htm
http://www.niltonbonder.com.br/port/artigos/2001_00.htm
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inconformada e reflexiva, que nos inspire um novo modo de pensar e nos incite a descobrir 

quem somos em uma sociedade que se queira mais a si mesma”.
3
  

A estrada dessa educação da qual precisamos passa por todos os lugares que 

deveriam nos educar – casa, rua, bairro, escola, bibliotecas, múltiplos lugares – passa muito 

pela oferta de “práticas de leitura de textos literários e de expressão cultural que instigam a 

indagação, a criatividade e o protagonismo. Assumindo que a leitura congrega a possibilidade 

de uma ‘experiência’, ela se torna um processo de autoconhecimento e de afirmação 

subjetiva: é experiência aquilo que ‘nos passa’, ou que nos toca, ou que nos acontece e, ao nos 

passar, nos forma e nos transforma”, como defende o professor Luiz Percival Leme de Britto, 

em minha opinião – mas não só a minha – uma das mentes mais vigorosas, vibrantes e 

inquietantes relacionada à construção de cultura de leitura e escrita de qualidade para todas 

(os).  

“O inferno não são os outros, pequena Halla. Eles são o paraíso, porque um 

homem sozinho é apenas um animal. A humanidade começa nos que te rodeiam, e não 

exatamente em ti. Ser-se pessoa implica a tua mãe, as nossas pessoas, um desconhecido ou a 

sua expectativa. Sem ninguém no presente nem no futuro, o indivíduo pensa tão sem razão 

quanto pensam os peixes. Dura pelo engenho que tiver e perece como um atributo 

indiferenciado do planeta. Perece como uma coisa qualquer”, escreveu Valter Hugo Mãe nas 

primeiras páginas de “A desumanização”, trecho que inspirou o autor e escrever e ilustrar o 

livro “O paraíso são os outros”. É uma ode à vida, ao amor como fonte de cura, uma 

irrefutável declaração de que somos e existimos na relação com alguém, na interação com o 

mundo, com suas maravilhas e bizarrices.  

E precisamos, com urgência, como diz Nilton Bonder,  

 

“promover nosso amadurecimento pessoal e coletivo. Um amadurecimento que 

sempre será um processo no qual teremos não só poderes, mas a responsabilidade de 

intervir. Vamos poder melhorar as condições de nossa civilização, mas mesmo assim 

teremos tempos de paz e tempos de guerra. Não necessariamente guerras em que a 

gente pegue avião e jogue bombas, mas guerras travadas dentro de nós mesmos. 

Seus armistícios serão celebrados pelo amadurecimento de não mais termos que 

recorrer a métodos infantis de posse, de controle e de triunfo, que hoje, como no 

passado, vemos tão presente na realidade”. 

 

Sempre cultivei a ideia de leitura como direito e, reforçada pelos sucessivos anos 

de estudos, trabalho e vivência, de condição de base para a nossa constituição como seres 

humanos. 

                                                
3
  Citação encontrada no Museu de História de Bogotá 

http://www.niltonbonder.com.br/
https://www.cjb.org.br/iessod/palavra/01_NACOES%20UNIDAS.htm
https://www.cjb.org.br/iessod/palavra/01_NACOES%20UNIDAS.htm
https://www.cjb.org.br/iessod/palavra/01_NACOES%20UNIDAS.htm
https://www.cjb.org.br/iessod/palavra/01_NACOES%20UNIDAS.htm
https://www.cjb.org.br/iessod/palavra/01_NACOES%20UNIDAS.htm
https://www.cjb.org.br/iessod/palavra/01_NACOES%20UNIDAS.htm
https://www.cjb.org.br/iessod/palavra/01_NACOES%20UNIDAS.htm
https://www.cjb.org.br/iessod/palavra/01_NACOES%20UNIDAS.htm
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Linguagem e realidade são fios de uma mesma existência, a nossa. Fios que não 

estão nas mãos das Moiras, como na mitologia grega, mas em nossas mãos, sociedade civil e 

poder público para assegurar que todas e todos tenham este direito plenamente assegurado, 

para assegurar que cada qual dos 7 bilhões neste planeta tenham sua vez e sua voz, e que 

sejam vozes convergentes para assegurar igualdade, justiça, cuidados e preservação da 

natureza da qual somos parte intrínseca desde a gênese, feitos do pó da explosão das estrelas. 

 

"A literatura é 

não serve, 

mas falta".  

Nilma Lacerda 

 

http://www.nilmalacerda.com.br/biografia.html
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A FORÇA POTENCIAL – E POUCO APROVEITADA – DAS NARRATIVAS NA 

INTERNET 

 
Luana Silva Borges

1
 

 

 

Atualmente, vem ocorrendo uma reestruturação cognitiva e emocional entre nós, 

oferecida quando textos são feitos a partir de uma linguagem hipermidiática e sensorial na 

internet. Essa é uma questão crucial ao debate sobre as formas de ler literatura na 

contemporaneidade. Sendo assim, vale precisar, historicamente, como da cultura de massas 

chegamos à cultura digital. E como as narrativas, na internet, tem um espaço imenso para 

sensibilizarem leitores.   

Vamos, primeiramente, à história. Lúcia Santaella (2003a e 2003b) vai dizer que a 

década de 1980 é um marco temporal pelo qual vai se integrando, à cultura de massas, uma 

nova formação comunicativa: a cultura de mídias. Entendamos: a comunicação massiva, 

como se infere a partir de Thompson (1998, p. 32), é caracterizada pela difusão generalizada 

de bens simbólicos, permitida por estruturas institucionais – indústrias midiáticas como 

grandes jornais ou corporações de TV.  

Aqui, não nos enganemos com o termo “massa”. Como vai explicar Thompson 

(1998, p. 30-31), ele não pode ser entendido como se os receptores da mensagem fossem 

meras “esponjas”, absorventes apáticas de todo o conteúdo midiático que lhes é atribuído. Ao 

contrário, e ainda é Thompson (1998, p. 31) quem pondera, sabe-se que os produtos de mídia 

são incorporados e interpretados de maneiras distintas, a depender das formações subjetivas 

de cada indivíduo.  

Quando se diz aqui “comunicação de massa”, trata-se então de um processo 

comunicativo assimétrico em que o intercâmbio comunicativo não é recíproco: as mensagens 

produzidas por um grupo de indivíduos – devidamente institucionalizado – são 

mercantilizadas (são negócios em uma indústria) e transmitidas para outros, a partir do 

princípio de uma pluralidade de destinatários. Estes estão em contextos espaço-temporais 

“diferentes daqueles encontrados no contexto original de produção” (THOMPSON, 1998, p. 

31) e não contam com a possibilidade de interferir “diretamente” na mensagem recebida.  

Embora o sentido não seja completamente monológico ou único – pois o público 

pode colaborar com mensagens via WhatsApp, sugestões de pautas em e-mails etc. –, a 
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relação entre os participantes da comunicação – o dispositivo comunicacional, para Pierre 

Lévy (1999) – é da categoria um-todos (LÉVY, 1999, p. 63). Isso significa que um centro 

emissor, ou grupo empresarial, envia suas mensagens a um grande número de pessoas 

dispersas que, embora não sejam passivas, possuem formas muito secundárias de interferência 

na mensagem dita.  

Mas é na década de 1980 que esse cenário passa a ser alargado por uma espécie de 

“multiplicador de mídias” (SANTAELLA, 2003b, p. 26), caracterizado pelo  

 

surgimento de equipamentos e dispositivos que possibilitaram o aparecimento de 

uma cultura do disponível e do transitório: fotocopiadoras, videocassetes e aparelhos 

para gravação de vídeos, equipamentos do tipo walkman, [...] acompanhados de uma 

remarcável indústria de videoclipes e videogames, juntamente com a expansiva 

indústria de filmes em vídeo para serem alugados nas videolocadoras, tudo isso 

culminando com o surgimento da TV a cabo. (SANTAELLA, 2003b, p. 26-27) 

 

Para Santaella (2003b, p. 27), são essas tecnologias e as linguagens advindas delas 

que treinaram nossa sensibilidade em direção a outro patamar: a partir disso, fomos nos 

ajustando, cada vez mais, à escolha e ao consumo individualizado, em contraposição ao 

“massivo” de que falamos anteriormente. Foram esses equipamentos, insurgentes na década 

de 1980, que “nos arrancaram da inércia da recepção de mensagens impostas de fora e nos 

treinaram para a busca da informação e do entretenimento que desejamos encontrar” 

(SANTAELLA, 2003b, p. 27). Santaella chama esse processo de cultura de mídias – 

formação cultural em que a comunicação passa a ser marcada pela coexistência de várias 

mídias e isso gera subjetividades afeitas ao disponível, ao transitório, à busca ativa e 

individual. 

A essa proliferação midiática segue a cultura digital. Na verdade, o termo “seguir” 

não indica uma substituição, como se a cultura de mídias desaparecesse e desse lugar à cultura 

digital (ou cibercultura). Na verdade, tudo ocorre à maneira de uma expansão de um jogo que 

não substitui as cartas anteriores, mas que as mantém, adicionando a elas novas peças, 

embaralhando-as a novos ritmos e sabores. A cultura digital é marcada não pela mera 

coexistência de mídias, mas pela convergência delas, possibilitada pelo ciberespaço.  

 Tem-se então o escopo definidor da cultura digital: a internet molda um espaço 

de hibridização de linguagens, processos sígnicos, códigos e mídias que ela aciona de forma 

convergente e intrincada, e não mais apenas coexistente (SANTAELLA, 2003a, p. 95). 

Consequentemente, há um leitor imersivo que interage ativamente nessa mistura de sentidos e 



X Café com Leitura e V Seminário de Leitura, Espaço e Sujeito – Goiânia, 27 e 28 de Junho de 2019 - 
ISBN: 978-85-495-0278-0 

 

28 
 

sinestesias de forma individual, dispersa e não linear – diferentemente da recepção mais 

passiva, digamos assim, na cultura de massas.   

Nessa “sensorialidade global” (SANTAELLA, 2003a, p. 95) e descontínua, 

estimulada pela rede, transformamo-nos em pessoas que pensam e vivem neste modo caótico. 

Estamos no trânsito enquanto enviamos um “emoji” para a família. Do “emoji” vamos ao e-

mail que chega ao instante de um semáforo fechado, e que nos lembra de um prazo. Do prazo 

vamos à lembrança “favoritada” de uma reportagem a ser lida. A reportagem nos chama ao 

parágrafo, ao parágrafo se complementa um vídeo importante à compreensão. Este é o 

fenômeno da hipermídia, caracterizado como a refuncionalização de linguagens que “antes só 

muito canhestramente podiam estar juntas”. Na hipermídia, elas estão “combinadas e re-

tecidas em uma mesma malha multidimensional” (SANTAELLA, 2003a, p. 95). 

  Associo a este ponto os estudos de Benjamim (1994) sobre a narrativa. Ora, 

Benjamim vê na ascensão do romance o declínio do Narrador, ou seja, daquele que conta 

histórias oralmente e, a um piscar dos seus ouvintes, já arrebata deles a atenção. Na 

concepção benjaminiana (1994, p. 199) há dois modelos arquetípicos desse narrador: aquele 

“camponês-sedentário” que tem o mérito da distância temporal, ou seja, que se fixou à terra 

há tanto tempo e, resguardado pela experiência, conta histórias de “épocas distantes”, de um 

mundo que não mais “está” a olhos nus, mas que ainda “está” na rememoração do passado e 

dos valores conferidos a ele; a outra matriz arcaica de narradores é marcada pelo modelo do 

“marinheiro-comerciante”, que tem o mérito da distância espacial, que capta a atenção pelas 

histórias dos longes, dos reinos distantes experimentados, das indumentárias exóticas.  

Precisaremos como, na explosão de tessituras na internet em que espaço e tempo 

são apresentados justamente a partir de uma verificação imediata – ou seja, em tempo real, 

sem distância –, o narrador pode sobreviver e garantir a boa história que sempre moldou e 

continuará moldando a nossa sensibilidade. Digo “continuará” porque há uma inclinação 

muito humana ao sentir e ao criar que nenhuma tecnologia pode abafar, senão potencializar. 

Assim, pois, a nossa hipótese não é apocalíptica. Acreditamos que a literatura – 

apropriando-se mesmo desta “amarração” frouxa na internet – pode revigorar sua linguagem e 

reestabelecer narrativas em que os leitores, mais do que se informar, possam experienciá-las 

esteticamente. E a experiência estética, aqui, traduzir-se-á em uma ética. Recorrerei, nos 

próximos parágrafos, a um exemplo simples para explicar como a forma estética é 

inextrincável da experiência ética – e cabe no mundo digital. 
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DE UM TEXTO HIPOTÉTICO À POTÊNCIA DOS SENTIRES 

Imaginem uma suposição: um jornalista quer produzir um perfil de uma senhora 

de 92 anos que sofre de mal de Alzheimer. Em decorrência de sua condição, a idosa não 

consegue articular mais, dentro de si mesma e consequentemente dentro de seu discurso, os 

tempos passado, presente e futuro. Há lacunas entre eles: os lapsos na linguagem as revelam. 

Ela vive às voltas com as memórias que lhe escapam e, no escape, quase “pega” algo de si 

quando se lembra da jovem que fora nos anos 50: as sombras daquelas pernas e cintura ainda 

lhe ornam os gestos totalmente esquecidos de hoje. Como se nunca tivesse tido 92 anos, ela 

ficara no passado e o “hoje” já era futuro.  

Suponhamos que, como entrevistadores, tenhamos conseguido captar de relance 

esse sentimento de perdição da senhora. Para ela, o passado é presente. Para ela, a 

contemporaneidade já é o futuro – pois todo futuro é aquilo que ainda não nos pertence e essa 

senhora não se sente pertencente ao hoje.  Foi percebido então, após uma entrevista, que a 

lógica temporal dessa pessoa não segue as relações de anterioridade e posteridade: não segue 

o tempo linear. O repórter sentiu isso.  

Mas o que, de tudo isso, chega ao internauta? Muito possivelmente chegará ao 

público um texto linear, com imagens óbvias, com um narrador onisciente que “tudo-sabe”, 

que “tudo-ordena”, inclusive o tempo. Um texto, nos dizeres nietzschianos de Camille Paglia 

(1992), que configura um mundo apolíneo, belo, organizado.  

Se houver, nesta matéria, uma exclusão da linearidade, será por breves flashbacks 

e, mesmo assim, estes estarão devidamente “amarrados”, marcados com precisão como 

“passado”, ou seja, vivificados textualmente no “lá” do tempo que foi... Quando, na verdade, 

seria melhor desamarrar esse passado do “lá” e vivificá-lo no “aqui do tempo que é”, no 

presente, pois para a senhora da entrevista o passado ainda é hoje. Para ela não há fronteiras. 

Qual seria a solução narrativa para essa senhora em um bom produto de JL?  

Uma possibilidade seria a de trazer à baila uma escrita em fluxo de consciência, 

que, nos dizeres de Hans Meyerhoff (1976), é uma técnica associativa, calcada na lógica de 

imagens, que une as peças caóticas através dos devaneios das personagens. Uma técnica pela 

qual o narrador, sabiamente, focaliza os meandros internos da psique – para a qual, 

obviamente, não há linearidade temporal, pois os fluxos de pensamento são per si caóticos no 

tempo e no espaço. A internet pode (por que não?) abrigar um narrador deste nível. E mais: 

pode associá-lo a vídeos e fotos que traduzem essa mente caótica. Os novos leitores – que têm 
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à disposição vários botões sinestésicos que ora estimulam a visão ora a audição... – assim 

desejam, afinal.  

Desejam ver, nesta amarração frouxa tão permissiva aos sentires, o ctônico, o 

desordenado, a destruição dionisíaca em plena vida (PAGLIA, 1992). Mas destruição – carne 

e mente se deteriorando na velhice – que ainda é o viver, que é o que nos une, pois com sorte 

chegaremos ao tempo daquela senhora. O leitor chegará a modos de representar, e modos de 

ler, que não queiram ordenar a “velha senhora” em uma realidade apenas palatável e 

rapidamente deglutível, para consumo imediato, mas que queiram fazer da leitura algo que 

traga uma experiência modificadora do ser: o ser que lê é assim capaz de provar em si próprio 

a fugacidade do tempo. Dessa forma, esse indivíduo em vez de hostilizar a velhice poderá 

respeitar o que ele próprio (e sua outridade) carrega de velho. 

Estudar as formas narrativas na internet – ver como elas vêm operando ou como 

têm força potencial, e ainda não aproveitada, para operar – se justifica porque, com esse 

estudo, quer-se aventar como ainda podemos aproveitar esse meio virtual – que é tão 

estetizado e por isso potente aos “sentires” – para a escuta e o reconhecimento de alteridades. 

Isso, em uma época de profunda crise de representatividade e do enfraquecimento do diálogo 

entre cidadãos, é essencial.  
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LITERATURA INFANTIL: REFLEXÕES E CONTRIBUIÇÕES PARA A 

CONSTRUÇÃO E EXERCÍCIO DA CIDADANIA 

 

EIXO TEMÁTICO 1 - ESPAÇO E LEITURA 
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Resumo  

O presente trabalho tem por objetivo pôr em questão a importância da literatura para a 

construção e o exercício da cidadania. Buscamos em diversos autores elementos para pensar 

essa questão importante e necessária que se abre como possibilidade constitutiva da formação 

humana. Nossas reflexões privilegiam a compreensão acerca da relevância da literatura 

infantil no âmbito do Ensino Fundamental I, procurando reconhecê-la em suas múltiplas 

dimensões, dentre elas a antropológica, cultural, política, artística e ética. 

Palavras-chave: Formação. Leitura. Anos Iniciais. 
 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

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

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

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

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

pesquisa é de cunho teórico com uso da metodologia da investigação qualitativa, realizada por 

meio da pesquisa bibliográfica. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a melhoria da existência humana. A escola, enquanto instituição que diz respeito ao mundo da 
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cultura, do conhecimento, portanto, espaço legitimado de formação do homem, supõe, o 

trabalho com a Literatura. 

Trabalhar a literatura infantil nos Anos Iniciais desperta nas crianças o interesse 

pela leitura e permite a ampliação da compreensão sobre si e sobre o mundo. As 

possibilidades de um desenvolvimento considerável se tornam maiores quando a criatividade 

favorece a transformação e ampliação do olhar da criança sobre as coisas e isso faz com que 

ela cresça, exercite o pensamento e se reconheça como ser em construção, ser inacabado em 

busca do saber sobre si e sobre as coisas, como argumenta Freire (2009). 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

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

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

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

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

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

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

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

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

com essa concepção. 

As mazelas e dificuldades do cotidiano dos adultos são conflitos que interferem 

no universo infantil. Diversas crianças são expostas a violências que violam seus direitos, 

inclusive o de ser criança. A literatura e os livros literários diante desse contexto, são meios 

que trazem possibilidades as crianças a resolverem seus conflitos e frustrações. Ao se 

encantarem com as histórias, elas criam em seu imaginário mundos diferentes, que elas 

podem ser e fazer o que quiser, elas criam mundos em que podem realizar coisas diferentes 

das que estão vivendo em suas realidades.  Podem voar o mais alto possível, são imbatíveis, 

tornam-se “super-heróis” e “super-heroínas”. Coelho enfatiza que “O que a criança encontra 

nos contos de fadas são, na verdade, categorias de valor que são perenes” (COELHO, 2000, p. 

55). A criança descobre um novo mundo a partir das histórias, são levadas a lugares 

diferentes, e essa ressignificação transforma a realidade. É nesse aspecto, que a literatura 

infantil tem a sua função humanizadora de compreensão do sentido da existência humana. 
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Goés mostra a importância de reconhecer a “A literatura infantil, como arte [...]” 

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

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

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

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

compreensão da Literatura Infantil como uma das dimensões constitutivas da formação 

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

do trabalho com Literatura nos Anos Iniciais da educação básica considerando-a como 

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

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

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

As crianças chegam à escola com uma bagagem de conhecimento construída a 

partir das experiências vivenciadas em casa, quer dizer, em seu meio de convívio. No entanto, 

não são todas que tiveram contato com livros literários antes de chegar à escola. Portanto, é na 

escola que a maioria das crianças iniciam o trabalho com a literatura infantil. A relação 

criança/livro, possibilita a formação intelectual e abrange diferentes saberes, onde se 

constroem relações pessoais e interpessoais em uma articulação com diferentes obras 

literárias. Coelho relata que, 

 

[...] a escola é, hoje, o espaço privilegiado,em que deverão ser lançadas as bases 

para a formação do indivíduo. E, nesse espaço, privilegiamos os estudos literários, 

pois, de maneira mais abrangente do que quaisquer outros, eles estimulam o 

exercício da mente; a percepção do real em suas múltiplas significações; vários 

níveis e, principalmente, dinamizam o estudo e conhecimento da língua, da 

expressão significativa e consciente – condição sinequa non para a plena realidade 

do ser. (COELHO, 2000, p. 16). 

 

A escola é um ambiente de desafios e possibilidades. É um espaço privilegiado do 

desenvolvimento do pensamento, de pesquisa, leitura, da construção de experiências e 

conhecimentos. A literatura infantil está articulada a essas questões básicas da formação 

humana. 

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

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

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

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

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

formação e com o exercício da cidadania. Sendo assim, é necessário que o professor trabalhe 
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no sentido de materializar essa formação e essa cidadania com os alunos, independentemente 

do nível de ensino em que eles estejam, pois como argumenta Cândido (1948), a humanização 

do homem é uma das mais relevantes funções da Literatura, tenhamos ou não consciência 

desse fato. O processo de humanização não se realiza dissociado do exercício da cidadania, 

quer dizer, a formação e o exercício da cidadania têm a ver com o modo de pensar e de agir 

do homem, dito de outro modo, diz respeito a maneira de viver e, nesse sentido a Literatura e 

a Filosofia, por caminhos distintos, influem nos modos de pensar e de agir dos homens. 

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

introduzi-la desde a mais tenra idade no processo formativo das crianças. De acordo com os 

estudos realizados até aqui, inferimos que as obras literárias potencializam a capacidade de 

refletir sobre si mesmo, sobre os outros e sobre o mundo. 

 

2.1 A LITERATURA INFANTIL NOS ANOS INICIAIS 

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

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

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

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

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

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

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

pensar sobre as dimensões social, cultural política, de forma crítica, criando condições para 

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

sentido de transformar aquilo que precisa ser transformado. 

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

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

provoquem a curiosidade, a reflexão, o encantamento de maneira a permitir que os alunos 

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

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

modo de perceber a si mesmas e o mundo. Ao refletir sobre a literatura na formação das 

crianças, Nely Coelho na Obra Literatura Infantil: teoria, análise, didática, mostra que a 

“literatura, e em especial a infantil, tem uma tarefa fundamental a cumprir nesta sociedade em 

transformação: a de servir como agente de formação, seja no espontâneo convívio leitor/livro, 

seja no diálogo leitor/texto estimulado pela escola” (COELHO, 2000, p. 15). Parece 
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fundamental pôr em questão a importância da Literatura Infantil nos anos iniciais da escola, 

refletir sobre a relação das obras literárias e a formação e exercício da cidadania nesse nível 

de ensino. 

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

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

exercício da cidadania. Abramovich assevera que, 

 

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

daí ela pode pensar, duvidar, se perguntar, questionar... Pode se sentir inquietada, 

cutucada, querendo saber mais e melhor ou percebendo que se pode mudar de 

opinião... E isso não sendo feito uma vez ao ano... Mas fazendo parte da rotina 

escolar, sendo sistematizado, sempre presente – o que não significa trabalhar em 

cima dum esquema rígido e apenas repetitivo (ABRAMOVICH, 1993, p. 143). 

 

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

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

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

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

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

sentido do exercício da cidadania. 

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

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

formação das crianças nos Anos Iniciais. Além disso, a autora pensa a literatura infantil como 

uma linguagem que representa o mundo e tudo aquilo que o envolve, enfim, faz uma 

articulação entre o imaginário e o real que diz respeito a existência humana. Nesse sentido, o 

professor precisa conhecer todas as possibilidades que a literatura proporciona aos sujeitos em 

formação e, sobretudo, partir do princípio da literatura infantil como formadora de futuros 

leitores. 

Quando lemos para uma criança desde cedo, propiciamos a ela o contato com a 

arte literária e despertamos nela o gosto e o interesse pela leitura. Daí a responsabilidade do 

adulto e da instituição educacional inserir em suas práticas pedagógicas e em seu cotidiano o 

contato das crianças com os livros e o exercício contínuo e diversificado da literatura infantil. 

A criação do hábito de leitura possibilita a criança introduzir-se no universo literário e, a 

ampliação de sua imaginação para as variáveis que existem à sua volta. A literatura tem um 

papel essencial na formação da criança, na construção de sua autonomia e criticidade, na sua 

forma de compreender a si mesmo e ao mundo em que está inserida. 
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 Essa é uma questão que exige, por parte do professor, reflexão aprofundada para 

que ele reconheça a importância do trabalho intelectual que ele realiza junto as crianças e, 

quanto mais esse trabalho seja planejado e avaliado por ele melhores serão as chances de que 

as crianças sejam alcançadas pela Literatura. 

 

3 CONCLUSÃO 

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

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

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

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

bastante interessante quando se trata da formação de crianças. 

 

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

essencialidade do texto lido, resultará na formação de determinada consciência de 

mundo no espírito do leitor; resultará na representação de determinada realidade ou 

valores que tomam corpo em sua mente. (COELHO, 2000, p. 50). 

 

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

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

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

conhecimento de si mesmo e no conhecimento da realidade. A Literatura abre caminhos para 

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

dado, mas que pode ser repensada e transformada, se necessário. Nesse sentido, a 

compreensão e o reconhecimento da importância da formação, da construção e do exercício 

da cidadania é indispensável ao professor que atua nos Anos Iniciais. 
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Resumo 

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

pessoas, possibilita que o intercâmbio de ideias produza conhecimento, e através dos suportes 

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

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

características básicas da sociedade inclusiva. As pesquisas sobre o assunto também ganham 

importância à medida que buscam enfatizar a figura do profissional ledor relacionada à 

identidade dos deficientes visuais, possibilitando a criação de contribuições acadêmicas sobre 

uma temática pouca explorada e estimulando futuros estudos na área  

 

Palvras-chave: Ledor. Comunicação. Inclusão de deficientes visual. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

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

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

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

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

uma das características básicas da sociedade inclusiva.  

Nessa perspectiva, a deficiência visual apresenta ao indivíduo formas particulares 

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

visuais, preferencialmente, utilizam recursos táteis e auditivos. 

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

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

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

em voz alta” (SILVA, 2008, p. 2). Embora os avanços tecnológicos tenham revolucionado os 

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

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

                                                
1  Mestranda em Educação – UNB. Especialista em Educação Inclusiva IDJ 

2  Mestra em Ciência da Informação e graduanda em Arquivologia – UFPB 
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Desse modo, esta revisão bibliográfica tem como objetivo geral apontar possíveis 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Borges. 

Porém, “[...] tem-se priorizado o discurso de aceitação das diferenças 

secundarizando o necessário esclarecimento sobre a condição necessária para que haja uma 

efetiva melhoria da qualidade de ensino” (SILVA, 2007, p.5). Dessa forma, a reflexão se 

dedicará a uma análise bibliográfica subjetiva da relação entre ledor e leitor cego.  

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

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

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

estimulando futuros estudos na área. 

 

2 O PAPEL DO LEDOR   

A democratização da informação é uma das ferramentas mais efetivas na 

composição de uma sociedade participativa e inclusiva. Quanto se fala em igualdade, ou 

melhor, equidade, busca-se garantir condições iguais de desenvolvimento, aos quais os 

indivíduos que se encontram com alguma limitação, no caso desse estudo, o deficiente visual, 

consigam o pleno acesso a todas as possibilidades às que lhes for de direito.  

Ademais, quando as instituições contribuem para o desenvolvimento do deficiente 

visual, promovendo ações que os exponham nas mesmas condições que as outras pessoas, 

respeitando suas particularidades para a formação de seu intelecto, elas estão, além de 

contribuindo para o reconhecimento deles como cidadãos, também combatendo o pré-

conceito em torno da sua capacidade de aprender. (SCHWEITZER, 2007) 

É importante ressaltar, para fins didáticos, que a deficiência visual compreende a 

baixa visão e a cegueira. A baixa visão comumente denominada de visão subnormal “ocorre 
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quando o valor da acuidade visual (percepção da nitidez, dos detalhes) corrigida no melhor 

olho é menor do que 0,3 e maior ou igual a 0,05 ou seu campo visual é menor do que 20º no 

melhor olho com a melhor correção ótica” (BRASIL, 2008). A cegueira, “ocorre quando o 

valor da acuidade visual corrigida no melhor olho é abaixo de 0,05 ou o campo visual menor 

do que 10º com a melhor correção ótica” (BRASIL, 2008). 

Entende-se que a atividade exercida pelo ledor encontra amparo legal, mesmo que 

de maneira não específica nem regulatória, na Lei Nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que 

institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com 

Deficiência) no que consta em assegurar e promover a igualdade de condições e direitos 

fundamentais para o exercício da cidadania e inclusão social a essas pessoas,conforme a 

prescrição do inciso III do Art. 9º que expressa a necessidade de disponibilização de recursos, 

quer sejam humanos ou tecnológicos, com o intuito de promover a igualdade de condições 

para os deficiente visuais em relação aos demais indivíduos, e complementado no inciso V , 

quando reforça a prioridade ao- acesso a informações e disponibilização de recursos de 

comunicação acessíveis (BRASIL. 2015).  

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

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

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

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

como critério para a inclusão escolar de indivíduos cegos. 

Esta ocupação “[...] tem seu primeiro registro no Brasil no ano de 1951, na 

Biblioteca do Instituto Benjamin Constant, uma instituição que atende a população com 

deficiência visual, localizado na cidade do Rio de Janeiro” (SIMÕES, 2016, p.255). Com base 

neste dado, constata-se a relevância de um trabalho que é desempenhado há tanto tempo, 

contudo sem a devida regulamentação legal, acarretando incertezas em relação ao labor dos 

profissionais. 

Devido à necessidade, percebe-se uma variedade de pessoas que exercem a 

função: Parentes de casa, ou amigos e até mesmo desconhecidos em situações ocasionais 

emprestam seus olhos e voz aos deficientes; Apoio Pedagógico, em geral professores ou 

voluntários que trazem sonoridade aos textos; Ledores remunerados para a função atuam na 

academia ou concursos, capacitados para efetivar a leitura de avaliações e transcrições de 

documentos, academicamente viabilizam a inclusão de seus alunos atendidos. 
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Fundamentalmente, o ledor é um tradutor de contexto. Embora, o termo ledor se 

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

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

técnica e adequada desenvolve-se por meio de capacitações e experiências.  

Assim, 

 
O ato de ler deve ser confortável ao ledor e ao seu ouvinte. Ao ler, a altura e a 

velocidade da voz devem ser suficientes para que o ouvinte não precise se esforçar 

para conseguir ouvir. Deve ser confortável o bastante para que o ledor não force 

demasiadamente suas cordas vocais, pois pode precisar usá-las durante um tempo 

prolongado e ininterrupto (CAPACITAÇÃO..., 2011). 

  

O tom de voz, a velocidade da leitura, a maneira de interpretar sinais gráficos e 

palavras estrangeiras inseridas no texto são exemplos de estratégias desenvolvidas para a 

otimização das atividades.   

Entende-se que a principal função do ledor é: 

 
Servir como elo entre esses dois mundos, adaptando informação de um para ser 

compreendido em outro, em um processo amplo e de via dupla. Entender a 

complexidade dessa ação é uma das chaves do sucesso do Ledor, que fica impedido 

de apoiar-se em referenciais gráficos ou do mundo visual para realizar sua atuação 

(CAPACITAÇÃO..., 2011). 

 

Sutilmente o processo revela os meandros contidos em algo que aparenta ser uma 

simples leitura em voz alta, mas que se revela como uma ponte entre lugares distintos, em que 

o ledor, que decide ser esta conexão entre dois mundos, como recurso. A leitura é um 

processo inerentemente emocional, nesse caso específico traz consigo a carga subjetiva 

contida no ledor e no leitor.   

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

filantropia por ser exercido geralmente sem remuneração, o estudante deficiente precisa 

contar com ciclo de apoio que permita os estudos de forma satisfatória, então se percebe a 

ação de colegas de curso, familiares atuando como ledores e projetos que disponibilizam 

voluntários, como o Projeto Clube do Ledor na cidade de Brasília. Portanto, afirma-se que a 

profissão de ledor torna-se uma função secundária considerando que em geral eles necessitam 

exercer outras profissões para a sua subsistência. 

Esta constatação, relatada nas pesquisas de Simões (2016) e Silva (2007) contribui 

para uma qualificação, frequentemente, aquém dos requisitos necessários para atingir o 

atendimento de excelência destinado aos deficientes visuais. 
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Simões analisa os impactos de uma formação adequada ao ofício de ledor da 

seguinte forma: 

 

Essa especialização profissional contribuiria para que de determinadas 

situações que evocam conteúdos inconscientes – e, portanto, impeditivos as 

experiências formativas, o ledor pudesse fazer a autorreflexão crítica, no sentido de 

manter uma postura não ética, mas que permitiria a autonomia (SIMÕES, 2016, 

p.256). 

  

A prática reflexiva do ledor desenvolvida por meio de estudos e capacitações 

específicas possibilitaria uma atuação ampla e consciente sobre possíveis interferências, 

beneficiando o atendido promovendo uma melhor dinâmica de trabalho.  

 

2.1 IDENTIDADE  

A visão particular de mundo construída pelo individuo, está intrinsecamente 

relacionada com a imagem que constrói de si. Assim a elaboração desta autoimagem é 

constante e repleta de minúcias. Para Bauman (2005, p.55) “a construção da identidade, é 

guiada pela lógica da racionalidade do objetivo (descobrir o quão atraentes são os objetivos 

que podem ser atingidos com os meios que se possui)”. Nesta perspectiva, uma forma de 

segurança é estabelecida apoiada em identidades formuladas pelas personalidades humanas 

em suas trajetórias de vida.    

Bauman reforça: 

 
Tornamo-nos conscientes de que o “pertencimento” e a “ identidade” não têm a 

solidez de uma rocha, não são garantidos para toda a via, são bastante negociáveis e 

revogáveis, e de que as decisões que o próprio indivíduo toma, os caminhos que 

percorre, a maneira como age – e a determinação de se manter firme a tudo isso – 

são fatores cruciais tanto para o “pertencimento” quanto para a “identidade” 

(BAUMAN, 2005, p.17) 

 

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

um conceito complexo que transcende a noção de ‘autoimagem’. Hall (2014, p. 104) afirma 

que é um conceito em constante mudança que “[...] opera sob rasura [...]”. Logo, a 

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

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

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

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

ocorre isoladamente, e sim de maneira social.  

Sobre isso, Canuto, Anjos e Rezende analisam: 
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Assim, as subjetividades inerentes às identidades constituídas sofrem interferências 

externas, não de forma incidente, mas de acordo com conceitos já cristalizados no 

contexto social, agindo de forma afirmativa ou negativa desencadeando aspectos da 

personalidade do sujeito. (CANUTO; ANJOS; REZENDE, 2017, p.210) 

 

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

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

identitária sofre influências sociais constantes. 

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

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

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

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

as interferências do profissional na identidade do atendido. 

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

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

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

deficiente.  

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

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

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

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

atendido.  

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

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

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

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

 

2.2 A RELAÇÃO ENTRE O LEITOR E O LEDOR  

Com o advento de novas tecnologias, a inclusão aos deficientes visuais em todos 

os espaços da sociedade aparenta estar mais próxima de ser obtida. Como corroboram Bonilla, 

Silva e Machado (2018), o desenvolvimento tecnológico facilita a rotina dessas pessoas em 

termos de tecnologia assistiva, disponibilizando diversos recursos que vão: 

 

[...] desde os mais tradicionais (óculos bifocais e monofocais, lupas, bengala, 

reglete, sorobã, régua para escrita cursiva, máquina Perkins para escrita em braille, 

dentre outros.) até os mais avançados (calculadoras e relógios que falam, bengalas 

com sensor laser, etiquetas com gravação de áudio10, identificador de notas de 
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dinheiro e de cores, dentre outros).( BONILLA; SILVA; MACHADO, 2018, p. 

417). 

 

Entretanto, deve-se considerar que esses recursos não estão acessíveis a todas as 

pessoas. O livro em Braille, por exemplo, possibilitaria ao leitor cego maior autonomia, 

fazendo com que ele fosse o único agente no ato de ler, entretanto, é um recurso que apresenta 

diversas dificuldades.  

Como ressalta Schweitzer (2007, p.281) o formato Braille é volumoso, fazendo-se 

necessário grande espaço físico, além de possuir um alto custo de produção e manutenção, 

pois seu “material impresso tem pouco tempo de vida útil, pois vai se deteriorando” e ainda se 

faz necessário “um acondicionamento especial” com “pessoal qualificado para manusear 

adequadamente o material”, além de existir uma escassez de bibliotecas e poucos exemplares 

disponíveis, como também profissionais qualificados nessa área.  

Nesse contexto, o ledor surge como alternativa para o acesso à informação. O ato 

da leitura toma um sentido mais amplo e subjetivo, quando se trata da relação entre ledor e 

leitor. É possível perceber alguns aspectos dessa relação no depoimento de Manguel (2004) 

quando compara o ato de a leitura para o ouvinte cego Borges, como a do motorista, sendo 

que a apropriação da paisagem, o espaço em que se desenrola a viagem, é do passageiro, ou 

seja, o seu leitor.  

O autor relata que “Borges escolhia o livro, Borges fazia-me parar ou pedia que 

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

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

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

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

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

o refinamento necessário na análise. 

O leitor deficiente, ao buscar o apoio do ledor se coloca em uma posição 

receptiva, mas repleta de aspectos constitutivos de sua individualidade. Assim acontece uma 

espécie de reconhecimento de ambas as partes de início, em certames o ritmo dessa relação 

precisa ser acelerada, pois a leitura decisiva de uma avaliação se dá em apenas algumas horas, 

no caso do apoio pedagógico com o decorrer do tempo as percepções sobre ritmos e 

características do “outro” se desenvolve tornando o trabalho mais produtivo, o alinhamento se 

faz necessário para a eficácia do labor.  

Manguel relatando sobre sua vivência com Borges: 
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[...] Borges usava seus ouvidos como outros leitores usavam os olhos, para 

esquadrinhar a página em busca de uma palavra, de uma frase, de um parágrafo que 

confirme alguma lembrança. Enquanto eu lia, ele interrompia, fazendo comentários 

sobre o texto a fim de (suponho) tomar notas em sua mente. (MANGUEL, 2004, p. 

31). 

 

A sonoridade das palavras desperta emoções, fantasia e sentimentos. As sensações 

presentes no texto, externados e interpretados pela individualidade de quem lê. “A voz vem 

do corpo, quer dizer, do sensível, que há em nós. A voz viva é o contrário da letra morta e da 

linguagem estereotipada” (PETIT, 2009, p. 63). O som emitido pelo narrador expressa 

sensibilidade e acrescenta magia ao texto. 

Sobre o tema em questão, Silva (2007) complementa afirmando que o ledor é um 

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

em relação à outra intermediada.  

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

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

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

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

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

objetivo na relação entre as partes.  

Ainda, é preciso considerar as mudanças tecnológicas e comportamentais, 

advindas das mídias digitais, no que tange ao acesso à informação das pessoas com 

deficiência visual, pois:  

 

“No caso daqueles que trabalham com estudantes com deficiência visual, é preciso 

lembrar que o advento de novas tecnologias (a fotografia, o cinema, a televisão, o 

vídeo, as mídias digitais, dentre outros) resultou numa crescente utilização de 

imagens. Hoje, grande parte dos textos (escritos ou falados) são acompanhados por 

algum tipo de ilustração (gráficos, tabelas, gravuras, vídeos, dentre outros) ou são 

transmitidos unicamente pelo canal visual.” (BONILLA; SILVA; MACHADO, 

2018, p. 413). 

 

Nesse sentido, ou observar a predominância de aspectos visuais sendo utilizados 

na sociedade contemporânea, percebe-se que apesar de inúmeras facilidades tecnológicas, esta 

tendência é fator de exclusão para pessoas deficientes visuais.  

 

3 CONCLUSÃO 

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

apresentam como barreiras de acesso à informação. Os obstáculos de acessibilidade 
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tecnológica, tais como dificuldades de acesso a leitores de tela, a escassez dos materiais 

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

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

esses meios.  

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

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

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

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

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

aprofundamento da discussão sobre identidade e empoderamento das pessoas cegas.   

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

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

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

cegas, tornam necessária a presença de alguém qualificado para fazer sua leitura. Observa-se, 

nesse contexto, a falta de políticas que promovam a qualificação e disponibilização de ledores 

para as necessidades individuais do deficiente. 

Dessa forma, compreende-se que o trabalho do ledor não reduz o protagonismo 

dos estudantes com deficiência visual, que possuem suas trajetórias de vida e são 

conhecedoras de suas necessidades. O apoio efetivado pelo ledor se distancia do que é 

considerado tutela, nesse caso, a sonoridade cedida pelo profissional de fato profícuo na vida 

desses estudantes. 
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Resumo 

Visa investigar as práticas informacionais dos idosos da Universidade Aberta à Terceira Idade da 

Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Caracteriza uma pesquisa de abordagem qualitativa e 

quanto aos objetivos classifica-se como descritiva e exploratória. Os instrumentos de coleta utilizados 

foram entrevistas informais, observação e aplicação de questionários. O curso investigado para as 

observações foi: Aplicativos de celular para vida cotidiana. A definição pela amostra do estudo se deu 

conforme a quantidade de idosos disponíveis para a pesquisa. O estudo apoiou-se em abordagens 

teóricas que analisam a informação como um fenômeno social.  

 

Palavras-chave: Práticas informacionais. Terceira idade. UNATI. Inclusão social. 

 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

Segundo Paradella (2017) a população mundial vem envelhecendo rapidamente nos 

últimos anos. Este aumento decorre do crescimento da expectativa de vida e queda da taxa de 

fecundidade em diversas regiões do mundo. Em 2012 os números eram de 25,4 milhões de idosos e 

em 2017, somando-se cinco anos, aumentaram mais 4,8 milhões correspondendo a um crescimento de 

18%. Este aumento atenta a necessidade de mais atenção ao envelhecimento já que este é um processo 

natural e faz parte de seu ciclo os declínios fisiológicos, sensoriais e outros. Por esta razão, demandam 

respostas políticas adequadas do Estado e da sociedade. 

O Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003), destinado a regular os direitos assegurados às 

pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, foi criado como decreto-lei a partir das 

disposições contidas na Constituição de 1988 na tentativa de evidenciar os idosos como cidadãos de 

direitos que precisam de proteção e benefícios especiais, como educação e também sua integração com 

uso de tecnologias de comunicação e informação. 

Os avanços nas tecnologias de comunicação e informação mudaram significativamente as 

formas de produção, disponibilização e consumo informacional, exigindo, de certa forma, a integração 

do idoso neste contexto. Afinal, a Lei n° 10.741, de 1° de Outubro de 2003 no Capítulo V – da 

Educação, Cultura, Esporte e Lazer - apresentam diversos artigos que inclui o idoso ao direito à 

educação e sua integração a vida moderna com uso de tecnologias. (BRASIL, 2003). 
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Além da importância da integração do idoso ao contexto tecnológico, existe a 

preocupação do seu comportamento relacionado a informação, já que este tem sido um grande desafio 

diante da massa de informações que circulam todo tempo em todos os lugares.  

Com base neste quadro, esta pesquisa possui como objetivo geral investigar as práticas 

informacionais dos idosos da Universidade Aberta à Terceira Idade (UNATI) da Pontifícia 

Universidade Católica de Goiás. Como objetivos específicos pretende-se identificar a necessidade de 

busca e uso da informação pelo idoso e compreender o uso informacional por meio dos equipamentos 

tecnológicos. O estudo apoiou-se em abordagens teóricas que analisam a informação como um 

fenômeno social. 

Compreende a temática de grande relevância e importante ser observada, já que a 

população idosa vem apresentando elevado aumento nos últimos anos e em muitos casos é formada 

por indivíduos excluídos informacionalmente. O estudo configura parte de pesquisa de conclusão de 

curso realizada no ano de 2017 e possui parecer favorável do comitê de ética para realização. 

 

2 PRÁTICAS INFORMACIONAIS  

A temática sobre as práticas informacionais sempre esteve presente nos estudos de 

informação e podem ser consideradas como desdobramento dos Estudos de Usuários e vinculadas aos 

de Comportamento Informacional. Estes estudos tem se dedicado a compreender as necessidades de 

informação e os processos envolvidos com a prática de busca e uso da informação, principalmente 

tocantes às atividades cotidianas dos sujeitos nos mais diversos contextos. Neste âmbito, o conceito de 

informação é representado para Capurro e Hjorland (2007) como conhecimento em ação. Isso está 

relacionado à maneira como as pessoas compartilham sua realidade umas com as outras. Além disso, 

também podem estar relacionadas com as mudanças tecnológicas 

As transformações na sociedade apresentam grandes avanços baseados em tecnologias de 

comunicação e informação como um processo multidimensional. As inovações exigem da humanidade 

olhares e comportamentos diferenciados. Nessa busca em interagir com as inovações, os indivíduos 

estabelecem comportamentos informacionais, os quais nascem não só das necessidades de busca e uso 

da informação motivada por contextos individualizados, “mas em toda ação informacional baseada em 

relacionamentos, interações, linguagens convencionadas, marcadas pelo social e construído 

reciprocamente” (BERTI, ARAUJO, 2017, p. 394). Ou seja, existe um movimento dialógico nas ações 

informacionais constituídas coletivamente.  

Segundo Rocha, Duarte e Paula, 

 

[...] a perspectiva de práticas informacionais desloca o foco de ações, motivações e 

habilidades individuais para práticas coletivas situadas em contexto. Tais práticas 

podem ser motivadas por necessidades ou demandas de informação, mas nem 

sempre se originam de uma tarefa estritamente definida. (ROCHA, DUARTE; 

PAULA, 2017, p. 40), 
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Portanto, é por meio dos estudos das práticas informacionais que é possível 

compreender as condutas e significações humanas atribuídas aos fenômenos informacionais e 

que “podem ser motivadas por necessidades ou demandas de informação, mas nem sempre se 

originam de uma tarefa estritamente definida” (ROCHA; DUARTE; PAULA, 2017, p. 40). 

 

2.1 IDOSO E ACESSO A INFORMAÇÃO 

Do nascimento à morte, o ser humano divide a sua vivência em quatro fases, 

sendo a última a velhice, onde o corpo sofre com diversas limitações. Para Beauvoir (1990) é 

o resultado e o prolongamento de um processo evolutivo do ser humano. Uma fase da vida, na 

qual o idoso poderá desfrutar de novas vivências e experiências, e isso ocorrerá a partir da 

visão de mundo do indivíduo e da sociedade que está inserido. 

É certo que a velhice vem acompanhada de mudanças anatômicas, fisiológicas e 

cognitivas. Essas mudanças podem dificultar a autonomia, integração e participação efetiva 

do idoso na sociedade. Nesse contexto, o acesso à informação e uso de dispositivos modernos 

nem sempre é uma relação fácil por diversas questões principalmente acessibilidade, que é 

elemento fundamental para que estes acompanhem a vida moderna.  

Por esta razão, a Constituição Federal de 1988, a Política Nacional do Idoso de 

1994, e Estatuto do Idoso de 2003 asseguram seus diretos na sociedade, concedendo ao idoso 

a perspectiva de vivenciarem a velhice com qualidade de vida, oportunidades e facilidades 

para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, 

espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade (BRASIL, 2003). 

Conforme a Constituição Federal de 1988,  

 

Art. 21. O Poder Público criará oportunidades de acesso do idoso à educação, 

adequando currículos, metodologias e material didático aos programas educacionais 

a ele destinados. 

§ 1º Os cursos especiais para idosos incluirão conteúdo relativo às técnicas de 

comunicação, computação e demais avanços tecnológicos, para sua integração à 

vida moderna. (BRASIL, 2003) 

 

Logo, fica evidente a importância da integração do idoso a vida moderna. Nesse 

contexto, o acesso a informação é primordial para o encontro de soluções para as necessidades 

informacionais do seu dia a dia, como saúde, cultura e desenvolvimento de sua autonomia.  

 

3 METODOLOGIA 
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O estudo é de abordagem qualitativa, que não se preocupa com a 

representatividade numérica, mas com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, 

ou outras organizações. Além disso, possui como característica a realização de entrevistas, 

interações com os grupos e conversas informais. Quanto aos objetivos, caracteriza-se como 

exploratória - descritiva. Conforme os procedimentos, classifica-se como estudo de caso.  

O espaço escolhido para a realização desta pesquisa foi a Universidade Aberta à 

Terceira Idade, ligada ao projeto de extensão do Programa de Gerontologia Social (PGS) da 

Pontifícia Universidade Católica de Goiás, localizada na cidade de Goiânia. A instituição 

desenvolve atividades educativas, as quais proporcionam a interação e a inserção dos idosos 

na sociedade da informação.  

As disciplinas ministradas intentam informar aos idosos os seus direitos e lugar na 

sociedade. Além disso, cumprem a Lei de n° 10.741, de 1° de Outubro de 2003 no Capítulo 

V, artigo 25 que diz: “O Poder Público apoiará a criação de universidade aberta para as 

pessoas idosas e incentivará a publicação de livros e periódicos, de conteúdo e padrão 

editorial adequados ao idoso, que facilitem a leitura, considerada a natural redução da 

capacidade visual” (BRASIL, 2003).  

O curso escolhido para as entrevistas e observações é: “Aplicativos de celular para 

vida cotidiana”, que possui 30 alunos inscritos. A definição pela amostra do estudo se deu 

conforme a quantidade de idosos disponíveis para a pesquisa.  

Para coletar as informações junto aos sujeitos utilizou-se algumas entrevistas 

informais e aplicação de questionários individuais já com roteiros definidos. Como 

instrumento de coleta também foi utilizada a observação. Foram assistidas algumas aulas 

juntamente com os idosos e observadas suas atitudes, interação com professor e com a 

tecnologia. As visitas às aulas ministradas tornaram se rotina, permitindo assim estabelecer 

vínculo com os idosos 

A coleta de dados foi cercada por diversos desafios exigindo do pesquisador 

perspicácia e persistência. Quando se trata de pessoas idosas o carisma torna-se ingrediente 

essencial, mesmo porque são possuidores de uma vivência singular, o que os fazem desconfiar 

do desconhecido. Esperava-se aplicar o questionário a todo universo de idosos, mas só foi 

possível 10 idosos. Apesar das barreiras encontradas, os dados foram coletados e com 

resultados significativos, os quais são apresentados no tópico a seguir. 

 

4 RESULTADO E ANÁLISE DOS DADOS 
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4.1 CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO IDOSA 

Para esta pesquisa foram entrevistados 10 idosos que participam ativamente do 

curso, conforme elaboração da tabela abaixo: 

 

Tabela 1 - Perfil dos idosos participantes da pesquisa 

Participante Idade Sexo Escolaridade Estado Civil Ocupação Convívio 

domiciliar 

P1 

 

60 F Ensino 

Superior 

Casada Professora aposentada Esposo 

P2 78 M Ensino Médio Solteiro Terapeuta holístico Sozinho 

P3 69 F Ensino Médio União 

estável 

Funcionária pública Esposo 

P4 70 M Fundamental II Amasiado Eletricista Esposa 

P5 74 M Ensino Médio Casado Corretor de imóveis 

aposentado 

Esposa e 

filhos 

P6 74 F Ensino 

Superior 

Solteira Funcionária pública 

aposentada 

Sozinho 

P7 62 F Ensino Médio Viúva Estudante e Do lar Filha 

P8 69 M Ensino Médio Divorciado Aposentado Sozinho 

P9 65 F Ensino Médio Casada Costureira Esposo 

P10 75 F Ensino 

Superior 

Solteira Servidora federal aposentada Irmão 

Fonte: Elaborado pela autora com bases nos dados da pesquisa (2017). 

 

Por meio da tabela 1, sobre a caracterização da população idosa foi possível 

observar que as mulheres são a maioria, somando total de 6 participantes e 4 homens. 

Segundo Miriam Goldenberg, pesquisadora brasileira sobre envelhecimento, normalmente as 

mulheres querem aproveitar mais, viajar, dançar, fazer cursos, se preocupam mais com a 

saúde (Figuras 1 e 2). Tendem a envelhecer melhor e com mais qualidade. (GOLDENBERG, 

2011).  
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Figura 1 – Idosos durante a aula 

 

 Fonte: Arquivo pessoal da autora (2017). 

 

Figura 2 – Idosos respondendo ao questionário 

 

      Fonte: Arquivo pessoal da autora (2017). 

 

Sobre a idade dos idosos, o Gráfico 1 foi dividido em duas faixas etárias, uma de 

60 a 69 anos e outra de 70 a 80 anos. Nesta divisão as mulheres representam 90% no primeiro 
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grupo etário, ou seja, 4 mulheres e 1 homem. No segundo grupo, os homens correspondem ao 

quantitativo de 3 e as 2 mulheres apresentando assim equilíbrio desta faixa. 

Gráfico 1 - Idade dos participantes 

 

         Fonte: Elaborado pela autora com bases nos dados da pesquisa (2017). 

 

Na atualidade, o idoso é avaliado sob uma qualidade de vida diferenciada de anos 

atrás, ou seja, os idosos de 60 a 80 anos hoje participam ativamente do contexto social e 

desenvolvem suas atividades sem grande dificuldade devido ao nível da qualidade de vida e 

saúde permitida aos idosos do século XXI. Os quais são conscientes da importância das 

atividades físicas, da alimentação saudável e da interação social.  

A escolaridade das pessoas que participam da UNATI revela que a grande maioria 

dos respondentes possuem ensino médio completo (6) e ensino superior (3), somente 1 pessoa 

possui ensino fundamental. 

 

Gráfico 2 - Escolaridade dos participantes 

 

        Fonte: Elaborado pela autora com bases nos dados da pesquisa (2017). 

 

Os dados representados no Gráfico 3 abaixo apresenta o perfil profissional dos 

idosos pesquisados. Das 6 idosas participantes, 3 desenvolveram ao longo da vida atividades 

dentro das profissões, como: costureira, do lar e professora com exceção de 3 idosas que 
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atuaram no serviço público federal. Quanto aos idosos a atuação é diversificada, sendo que 1 

aposentado, 1 corretor de imóveis, 1 eletricista e 1 terapeuta holístico.  

Gráfico 3 - Profissão dos participantes 

 

           Fonte: Elaborado pela autora com bases nos dados da pesquisa (2017). 

 

Percebe-se que o nível de atuação profissional das idosas – mulheres – sobressaiu 

a dos idosos. Fato incomum para as pessoas desta faixa etária, uma vez que os homens desta 

era tiveram mais oportunidades que as mulheres. 

 

4.2 O IDOSO E O CONTEXTO DE INTERAÇÃO SOCIAL 

Acredita-se que o idoso busca estar sempre ativo e participa de atividades que 

oportunizam sua socialização. Neste contexto de interação social na busca pela longevidade, o 

acesso a informação funciona como inclusão do sujeito. Portanto compreende-se a interação 

social como promoção para o acesso e uso da informação. A partir do exposto, buscou-se 

levantar as práticas diárias do idoso seja no âmbito do lazer, da cultura, educação e outros, 

acreditando que a autonomia e suas funcionalidades são importantes para observar suas 

práticas informacionais.   

Percebe-se que as funções mais praticadas pelos idosos se dividem entre as 

atividades domésticas: mercado, limpeza da casa, almoço, lavar vasilha, pendurar roupa no 

varal, entre outras. Mas também realizam atividades físicas: hidroginástica e caminhada, 

sendo esta última opção a mais citada entre os entrevistados. 

No quesito lazer 7 participantes revelam que gostam de usar o celular, assistir TV, 

ouvir rádio, ler o jornal, navegar na internet e conversar com amigos. Outras duas executam 

práticas similares com exceção da conversa com amigos, ou seja, prefere o celular, a internet 

e a TV. Uma pessoa utiliza a TV como forma de lazer.  
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Questionou-se aos participantes qual a diversão escolhe ao sair e muitos optam 

por visitar parentes e amigos, outros gostam de viajar e alguns escolhem a igreja como local 

de diversão. Alguns também gostam de dançar e ir ao clube.  

Sobre a autonomia dos idosos em executar as suas atividades financeiras e 

econômicas, 9 respondentes responderam que sim e somente um idoso diz que o cônjuge é 

responsável por receber a aposentadoria, pagar as contas básicas e fazer compras no mercado.  

Diante dos dados expostos acima, compreende-se que os idosos participantes da 

UNATI PUC são bem ativos, uma vez que a maior parte se exercita, conseguem realizar as 

atividades de casa sem dificuldade, executam o recebimento da aposentadoria e pagam suas 

contas com eficiência. Outro fator importante é a interação e participação social desses idosos, 

fato que oportuniza seu acesso a informação, já que todos de certa forma buscam meios de 

ampliar o conhecimento e o saber.  

 

4.3 O IDOSO E O USO DE TECNOLOGIAS 

Os recursos tecnológicos têm crescido exponencialmente e tem atingido a 

população idosa de forma positiva. É neste âmbito, que o idoso é incluído digitalmente e 

conhece as formas de acesso e utilização das informações que atenderão suas necessidades.  

Os dados expressaram uma concepção positiva em relação ao uso de tecnologias 

pelo idoso, sendo: 25% utilizam o celular, 22% telefone fixo e 20% TV, seguido de 14% de 

jornal. Apenas 11% faz uso do computador, e o rádio é utilizado apenas por 8% dos 

pesquisados. 

No dispositivo celular, enquanto tecnologia mais utilizada, a função evidente é 

mensagens WhatsApp. Os dados evidenciaram que a tecnologia vem transformando o 

cotidiano das pessoas na terceira idade, principalmente no que tange seu acesso a informação 

através das interações.  
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Gráfico 4 - As funções mais utilizadas 

 

         Fonte: Elaborado pela autora com bases nos dados da pesquisa (2017). 

O Gráfico 4 representa a opinião dos idosos quanto a sua inclusão na sociedade da 

informação. 6 idosos se sentem incluídos às vezes e 4 consideram incluídos na era da 

informação. A resposta “as vezes”, significa ainda o medo de utilização, o receio do novo, do 

desconhecido.  

Ao questionar sobre o auxilio que as tecnologias de acesso a internet oportunizam 

nas tarefas diárias, 9 argumentaram que a utilidade vai além da interação com familiares e 

amigos, auxiliando-os na busca e uso da informação. Apesar da dificuldade e falta de domínio 

do idoso, existe um avanço do idoso nesse contexto.  

Percebe-se que o idoso da UNATI está sendo inserido cada vez mais na sociedade 

contemporânea e em novos ambientes digitais que permitem usufruir de seu envelhecimento 

de forma ativa. Essa inserção apresenta mudanças em suas práticas informacionais apesar das 

dificuldades que permeiam seu acesso.  

 

4.4 NECESSIDADE DE BUSCA E USO DA INFORMAÇÃO PELO IDOSO 

A pesquisa oportunizou compreender os aspectos relacionados a necessidade de 

busca e uso da informação pelo idoso. Os dados do Gráfico 5, apresenta certo equilíbrio nos 

suportes utilizados, 38% revistas, 33% jornal impresso e 29% livro impresso. O uso por 

revistas e jornais em maior índice pode ser justificável quanto à disponibilidade e acesso. 

Além disso, a maior quantidade já apresentada de alunos são mulheres, o que pode justificar a 

leitura de revistas em maior quantidade. 
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Gráfico 5 - Hábito de leitura dos idosos 

 

           Fonte: Elaborado pela autora com bases nos dados da pesquisa (2017). 

 

Percebeu-se que suas necessidades de busca estão direcionadas a saúde, família, 

educação e direitos, sendo a saúde em número maior. Estes dados revelam a necessidade com 

o viver saudável e qualidade de vida ligada diretamente a longevidade. O bem-estar familiar é 

outra necessidade dos idosos, motivo pelo qual foi o segundo mais evidente. O Gráfico 6 

retratam suas opções.  

Em seu processo de busca, manter-se atualizado são seus objetivos primários. O 

tempo ocioso do idoso faz com que busque na comunicação e na interação com as pessoas a 

distração cotidiana conforme. É perceptível que os idosos da pesquisa consideram a 

informação como essencial e que a necessidade de busca de informação também está 

relacionada a sua atualização. 

 

Gráfico 61 - As necessidades de busca da informação 

 

            Fonte: Elaborado pela autora com bases nos dados da pesquisa (2017). 

 

A fonte mais utilizada pelos idosos na busca pela informação é a internet, 

correspondendo a 27% dos idosos entrevistados. A partir das respostas dos idosos verifica-se 
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que suas práticas informacionais estão se modificando devido aos novos meios de 

comunicação e o acesso aos novos dispositivos. Isso evidencia que mesmo com muitas 

dificuldades, os idosos estão buscando interação em ambientes virtuais.  

 

Gráfico 7 - Meio mais utilizado na busca pela informação 

 

         Fonte: Elaborado pela autora com bases nos dados da pesquisa (2017). 

 

A falta de conhecimento e domínio foi apontada como item principal nas 

dificuldades encontradas ao buscar a informação por meio das novas tecnologias. Sendo que, 

9, apontam a falta de conhecimento/domínio, e somente 1 idoso não tem dificuldades ao 

buscar informações. É neste contexto que a universidade aberta se destaca a fim de 

proporcionar aos idosos a oportunidade de aprender a manipular as ferramentas digitais, 

permitindo a inclusão dessas pessoas ao mundo digital.  

Segundo Pires (2015, p. 111) “a necessidade de informação, pode ser vista como a 

satisfação de alcançar um desejo ou entendida como uma demanda exigida pela sociedade, 

causando no usuário uma inquietação, diante da situação”. Desta forma, a busca pela 

informação pode ser compreendida como meio para sanar dúvidas e problemas que surgem na 

vida cotidiana das pessoas.  

Sendo assim, foi perguntado aos idosos como a informação ajudou na resolução 

de problemas, e as idosas e os idosos disseram que a informação esclarece, aponta o caminho, 

facilita a resolução, traz segurança e clareza, além de rapidez na tomada de decisão. Segundo 

os respondentes, a informação foi efetiva na resolução de problemas e, além disso, em grande 

maioria, compartilhada.  

 

5 CONCLUSÃO 
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O estudo procurou investigar as práticas informacionais dos idosos da 

Universidade Aberta à Terceira Idade da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. A 

caracterização do público da pesquisa apresenta elementos importantes para compreensão do 

estudo. Os pesquisados correspondem ao novo perfil da população idosa brasileira, ou seja, 

grande parte são autônomos, vivem sozinhos e executam suas atividades diárias, tanto as 

domésticas como as financeiras sem o auxílio de terceiros. Portanto, estão longe do 

estereótipo de aposentado recluso e incapaz. Possuem poder econômico e desejo de consumo.  

Identificou-se dentre os idosos pesquisados que as mulheres são maioria com 

idade entre 60 a 80 anos. Um dos fatos interessantes observados é o grau de escolaridade entre 

ensino médio e superior completo e a renda acima de quatro salários mínimos, onde as 

mulheres apresentam ganhos superiores aos dos homens.   

Verificou-se que as necessidades informacionais dos idosos se concentram em 

interação social e busca por informações sobre saúde, família, educação e direitos. O maior 

motivo de sua busca pela informação é para estar atualizado, o que apresenta características 

diferentes dos idosos do século anterior. Segundo os idosos (as), a informação ajudou na 

resolução de problemas, esclarece, aponta o caminho, traz segurança e clareza, além de 

rapidez na tomada de decisão. Portanto a informação é efetiva na resolução de problemas por 

parte dos pesquisados e, além disso, em grande maioria é compartilhada.  

 O medo e pouco conhecimento com o manuseio das tecnologias ainda são os 

grandes desafios para inclusão digital do idoso. Ainda assim, os dados expressaram uma 

concepção positiva em relação ao uso de tecnologias. A internet foi apontada como a fonte 

mais utilizada na busca de informação e o celular é o suporte mais utilizado para lazer e 

conversas familiares.  

Em função dos grandes desafios, observou-se a atuação do professor no 

comportamento informacional do idoso, principalmente sua metodologia que alcança 

resultados satisfatórios, já que este atua diretamente no processo de ensino e auxílio na busca 

por informações. Todo processo ocorre de forma longa, respeitando o tempo e limite de cada 

um. O estímulo e despertamento pela curiosidade são sempre utilizados. O professor ensiná-

os a pesquisar praticando. Assim os idosos conseguem identificar onde pesquisar, como 

pesquisar e de que forma pesquisar, segundo as suas necessidades.  

Compreende-se que a prática informacional, entendida aqui como aquisição de 

informação, divulgação, atualização, busca, troca e reprodução (BERTI; ARAUJO, 2017), se 

desenvolve através de circuitos comunicacionais ocorridos nas formações sociais. De forma 
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geral, os idosos identificam suas necessidades informacionais, buscam a informação, utilizam 

e compartilham suas experiências. A UNATI, neste contexto, contribui para reafirmá-los 

ativamente na vida em sociedade, no seu contexto social e cultural. Além disso, percebem a 

informação como necessária, indispensável e estratégica as suas práticas diárias.  
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Resumo 

Neste trabalho, discorreremos sobre poesia digital, gênero emergente do ciberespaço. Como o 

nome já sugere, ciberespaço significa um ambiente tecnológico, onde as relações se 

constroem virtualmente. Nesse contexto, esta pesquisa trata, de modo específico, a respeito 

das transformações ocorridas no processo de criação e leitura de poesia, por meio de uma 

pesquisa bibliográfica, na abordagem qualitativa e propõe o trabalho com poesia digital com 

vistas a formação de leitores literários. Por isso, torna-se imprescindível considerar esse 

gênero emergente na busca por formar leitores literários.  

 

Palavras-chave: Poesia. Ciberespaço. Letramento literário. 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

Com advento do ciberespaço, observamos o surgimento de novas configurações 

no processo de leitura e escrita de poesia. Na medida em que a sociedade muda, 

consequentemente, muda a maneira da qual o homem se serve para expressar-se. Devido a 

isso, objetivamos tratar, de modo específico, das transformações ocorridas no processo de 

leitura e criação de poesia, por meio de uma pesquisa bibliográfica, na abordagem qualitativa. 

Para tanto, falaremos sobre a poesia, enquanto arte, de como a leitura de poesia é 

promovida no Brasil e do processo de formação do leitor literário, com base em Moisés 

(2003), Eco (2011), Adorno (2006), Candido (2011) e outros autores. Ainda discorreremos a 

respeito das transformações ocorridas no processo criativo (produção e recepção) de poesia 

em face das redes sociais e do letramento digital, pautados em Xavier (2010); Silva e Costa 

(2012). 
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Esperamos, portanto, promover uma reflexão acerca da poesia no ambiente virtual 

e, simultaneamente, da necessidade de um novo olhar para o ensino-aprendizagem de 

literatura, considerando, para tanto, o ambiente no qual os alunos, enquanto sujeitos desse 

processo estão inseridos, fomentando o letramento digital, com vistas a formar leitores 

autônomos e críticos que atuem de forma construtiva na sociedade. 

 

2. A POESIA 

A palavra poesia, conforme expõe Moisés (2003), origina-se do grego poiesis, 

cujo significado é criar, imaginar. Nessa perspectiva de criação, podemos mencionar algumas 

características do gênero, das quais citamos como principal a ênfase no “eu”. Ao voltar-se 

para o “eu”, a poesia reflete de maneira peculiar representações subjetivas da realidade. 

Surge, então, o conceito de “eu-lírico”, voz que fala no poema. 

 O adjetivo lírico vem do nome lira, um instrumento de cordas, que era tocado 

muito frequentemente pelos gregos. Por isso, esse gênero tem tamanha relação com a música, 

pois era inicialmente cantada, não escrita. O registro escrito passou a ocorrer a partir do 

século XVI, conforme relata Matia: 

 

A poesia surgiu com a música uma vez que eram cantados com o 

acompanhamento da lira, instrumento de cordas utilizado entre os gregos. É 

somente, a partir do século XVI que os poemas passam a ter seu registro 

enquanto manifestação escrita. Mas, a sonoridade da poesia permanece por 

meio dos recursos rítmicos e figurativos […]. (MATIA, 2013, p. 22). 

 

Além dos aspectos da poesia como a presença do “eu” e a sonoridade, existem 

outros importantes tais como: as relações sinestésicas (forma, musicalidade, cores); as 

linguagens metafóricas e metonímicas; o ritmo; a forma em verso e a rima. Moisés (2003) 

ainda acrescenta que a linguagem da poesia é essencialmente conotativa, na qual predomina o 

uso de figuras de linguagem. 

Quanto aos significados, há uma tendência de associar o gênero lírico aos 

sentimentos, ao romantismo, principalmente porque é a forma mais comum de expressão do 

“eu”. No entanto, vê-se uma mudança nessa significação da poesia que pode tratar de diversos 

assuntos, inclusive críticas sociais. Ademais, convém mencionar as características que, 

segundo Matia (2013), difere a poesia da prosa, as quais são alogicidade, a-historicidade e a-

narratividade: 

Devido à prosa também apresentar o uso de metáforas e figuras, as 

características distintivas da poesia são: alogicidade, uma vez que o 

conteúdo do “eu” não é baseado sob os parâmetros da lógica formal e de 
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qualquer esforço criticamente redutor; a-historicidade, em que o tempo do 

poema é um presente eterno em que a metáfora final retoma a metáfora 

inicial; e a-narratividade, uma vez que a poesia implica estados do “eu” e 

não enredos. (MATIA, 2013, p. 20). 

 

A falta de lógica, ou, pelo menos, a deste mundo, faz da poesia um gênero 

peculiar, uma vez que requer sensibilidade para compreender uma lógica construída pelo 

próprio texto e dentro dele. Da mesma maneira, o tempo do poema não necessariamente se 

assemelha com o tempo dos relógios, sendo um ponto conflituoso também para o leitor que 

busca proximidade com a realidade em que vive. Esses fatores contribuem para o afastamento 

de muitas pessoas da poesia, pautadas no discurso de que ler poesia é difícil, pois não a 

compreendem. 

Não podemos ignorar, nesse contexto, a relação entre o individual e o global. As 

experiências pessoais do “eu”, ao se configurarem poesia, assumem uma dimensão coletiva, 

chamado por Cyntrão (2009, p. 47) de “capital simbólico coletivo”. Em Palestra sobre lírica 

e sociedade, Adorno (2006) destaca a relação entre poesia e sociedade. Segundo ele: 

 

Na passagem do século XIX para o século XX as criações artísticas 

passaram a refletir as transformações estéticas ocasionadas pelas mudanças 

ocorridas nos elementos externos e internos, devido às mudanças sociais 

ocasionadas pela pressão histórica da época. Os poetas sentiram o peso da 

evolução de uma forma mais acentuada, precisaram transformar sua 

linguagem em meio ao sentimento de caos e crise, instaurado pelo clima de 

mudança. (ADORNO, 2006, p. 69). 

 

Ao contextualizarmos o excerto acima, não obstante, verificamos que no aspecto 

socioeconômico, a explosão industrial do século XIX legou ao comportamento da 

humanidade uma série de modificações. No que diz respeito à poética, a agitação da vida nas 

metrópoles ocasionou novas relações com a linguagem e com o fazer poético. Observamos, 

nesse sentido, uma busca pela renovação de termos e o amadurecimento da escrita, que 

podem ser considerados reflexos dos novos paradigmas poéticos da modernidade, resultantes 

da relação entre literatura e sociedade. 

Ora, pois, se reconhecemos uma mudança na configuração da produção de poesia 

na passagem do século XIX para o XX, não convém ignorar as mudanças que acontecem, 

continuamente, nas duas primeiras décadas do século XXI. Embora seja perceptível a ideia de 

que há uma falta de afinidade com a poesia e que ela possa estar atrelada a diversas razões - 

dentre elas a (má) formação do leitor literário, o acesso aos livros e as particulares do gênero - 
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é inegável que, nos últimos anos, as redes sociais proporcionaram o surgimento de um novo 

(hiper) leitor de poesia que transita, com maestria, pelo ciberespaço. 

Diante do exposto, acreditamos, portanto, que se faz necessário refletir sobre a 

leitura de poesia, o processo de formação de leitores desse gênero, o contexto no qual estão 

inseridos e como isso interfere em suas escolhas, como veremos nos tópicos seguintes deste 

trabalho. 

 

3. LEITURA DE POESIA  

Antes de falar sobre a leitura de poesia, propriamente dita, é preciso que 

abordemos, ainda que rapidamente, o processo de formação do leitor literário. Em seu ensaio 

Sobre algumas funções da literatura, Umberto Eco assinala: 

 

Estamos circundados de poderes imateriais que não se limitam àqueles que 

chamamos de valores espirituais, como uma doutrina religiosa. (...) E entre 

esses poderes, arrolarei também aquele da tradição literária, ou seja, do 

complexo de textos que a humanidade produziu e produz não para fins 

práticos (...), mas antes gratia sui, por amor de si mesma – e que se leem por 

deleite, elevação espiritual, ampliação dos próprios conhecimentos, talvez 

por puro passatempo, sem que ninguém nos obrigue a fazê-lo (com exceção 

das obrigações escolares) (ECO, 2011, p. 09). 

 

Conforme o excerto acima, quando pensamos na finalidade da literatura como 

gratia sui, ao afirmar a existência de uma experiência literária feita por deleite e considerando 

ainda a exceção apresentada pelo próprio teórico, as obrigações literárias, seria interessante 

que, enquanto leitores, fôssemos formados para a primeira instância, preparados para 

comportar-se de maneira despretensiosa, ou seja, para ser leitores autônomos que agem sem a 

obrigação de fichas e relatórios, sem a nota como fator exclusivo de motivação. 

Nesse sentido, sabemos que a formação do leitor de poesia, como de todos os 

outros gêneros, passa pela ação de mediador que, em determinado ambiente, seja ele formal 

ou informal, realiza o chamado letramento literário. Na escola, ambiente de educação formal, 

a mediação ocorre através do professor. Em casa, onde acontece o processo informal, a 

formação do leitor literário fica a cargo dos pais ou de adultos responsáveis.  

Sobre esse aspecto, os Pararâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) versam sobre 

o ensino de Língua Portuguesa: 

 

Formar leitores é algo que requer, portanto, condições favoráveis para a 

prática de leitura – que não se restringem apenas aos recursos materiais 

disponíveis, pois, na verdade, o uso que se faz dos livros e demais materiais 
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impressos é o aspecto mais determinante para o desenvolvimento da prática 

e do gosto pela leitura. (BRASIL, 1997, p. 58). 

 

Observamos que o (não) gostar de ler passa pelo processo de (má) formação do 

leitor literário. Em se tratando de forma específica da leitura de poesia, Barros e Araújo 

(2018) no artigo A recepção de poesia goiana na escola: uma experiência de leitura com 

alunos do Ensino Médio abordam a falta de preparo dos mediadores escolares para esse 

processo de ensino-aprendizagem. Segundo elas, a falta de fomento à formação de leitores no 

país acaba por tornar o ensino de Língua Portuguesa e Literatura uma tarefa bastante 

complexa.  

Durante as atividades de pesquisa realizadas pelas autoras em questão, elas 

puderam verificar que, no Brasil, o papel de aproximação entre leitor e literatura, 

historicamente, é legado à escola, ou seja, as práticas de mediação de leitura, inclusive de 

poesia, ficam a cargo do professor. 

Ao restringir o contato com poesia ao que o professor, através do currículo, é 

obrigado a ensinar, corremos o risco de observar a escola trabalhando em prol do processo de 

(não) formação do leitor de poesia, uma vez que, como sugere Eco (2011) a experiência 

literária que é feita em troca de algo, nesse caso nota, não cumpre o papel humanizador da 

literatura, tão defendido por Antônio Candido (2011), segundo o qual: 

 

Portanto, assim como não é possível haver equilíbrio psíquico sem o sonho 

durante o sono, talvez não haja equilíbrio social sem a Literatura. Deste 

modo, ela é fator indispensável de humanização e, sendo assim, confirma o 

homem na sua humanidade, inclusive porque atua em grande parte no 

subconsciente e no inconsciente. (CANDIDO, 2011, p. 175). 

 

Tratando especificamente da leitura de poesia, verificamos que as Orientações 

Curriculares para o Ensino Médio (OCEM) atrelam a leitura do texto literário ao estudo da 

tradição literária, ou seja, temos uma abordagem diacrônica no ensino de poesia, o que, 

muitas vezes, faz com que o aluno sinta-se muito distante da realidade vislumbrada durante 

esse processo. De modo que, ao invés de aproximar e despertar o interesse pela leitura desse 

gênero, o contato estabelecido na escola acaba por (des) construir essa relação. 

Numa entrevista denominada “Escola do século XIX não consegue atrair jovens”, 

concedida à Valor Econômico (SP) em março de 2015, Mozart Neves Ramos, diretor de 

articulação do Instituto Ayrton Senna, fez a seguinte declaração: “Temos uma Escola do 

século XIX, um Professor do século XX e um aluno do século XXI” (RAMOS, 2015 apud 

GUIMARÃES, 2015). Logo, verificamos que sua afirmação não está equivocada. Não é 
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difícil perceber que há necessidade de que se abra uma janela para novas possibilidades de 

ensino de literatura na educação básica e, de modo mais específico, no ensino médio. 

A pesquisa realizada por Barros e Araújo (2018) demonstra que, após as 

pesquisadoras proporem a leitura de quatro poetas em uma escola, perceberam que a poeta 

pela qual os alunos se mostram mais interessados possui maior proximidade com eles, por 

meio de redes sociais. 

Diante do exposto, podemos refletir acerca das mudanças que tem vivenciado esse 

aluno do século XXI, principalmente no que tange à relação com a internet e com todo 

arcabouço dentro da Rede Mundial de Computadores (World Wide Web). A respeito disso, 

Kenski afirma: 

 

Uma imensa e complexa rede de meios de comunicação, instalada em todos 

os países do mundo, interliga pessoas e organizações permanentemente. Um 

único e principal fenômeno tecnológico, a internet, possibilita a 

comunicação entre pessoas para os mais diferenciados fins. (KENSKI, 2007, 

p. 33). 

  

De fato, a internet tem transformado as relações entre as pessoas, as quais a 

utilizam para comprar, vender, conversar, namorar, trabalhar, estudar e diversas outras 

atividades que surgem frequentemente. Notamos ainda que ela tem modificado a maneira de 

as pessoas lerem e escreverem, afinal, estão em contato com textos a todo instante, nas 

chamadas redes sociais, sites que funcionam como uma rede de relacionamentos que ampliam 

a interação e comunicação dos usuários, tais como: facebook, instagram, twitter, youtube.  

Nesse contexto, é necessário repensar a formação de leitores literários, porque 

além das duas instituições que mencionamos anteriormente, isto é, a escola em que 

professores realizam a mediação formal e a família - espaço que deveria ser de incentivo e 

hábito de leitura, através dos mediadores pais e/ou responsáveis-, há outro ambiente para 

possível formação desses leitores: o ciberespaço. 

Ciberespaço, como o nome já sugere, significa um ambiente tecnológico, onde as 

relações se constroem virtualmente. Se antes líamos textos escritos e impressos, agora, a partir 

desse novo espaço, podemos ler na internet, a qual possibilita uma gama maior de 

informações e o acesso ao “mundo” com um clique. Esses textos lidos na web denominam-se 

hipertextos, que, conforme Xavier, se trata de uma“[...] forma híbrida, dinâmica e flexível de 

linguagem que dialoga com outras interfaces semióticas, adiciona e acondiciona à sua 

superfície formas outras de textualidade.” (XAVIER, 2010, p. 208). 
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Os hipertextos são formados não apenas por linguagem verbal, mas também por 

links, imagens, efeitos sonoros, ícones e demais características próprias da rede. Segundo 

Xavier: 

 

a compreensão dessa nova ordem, bem como a nossa sobrevivência nela, 

passa necessariamente pela aprendizagem da leitura e da escrita do/no 

hipertexto que tende a mediar as relações dos sujeitos na sociedade de 

informação. (Ibid., p.208). 

 

Nesse raciocínio, os gêneros textuais também são modificados, assim como surge 

a figura do hiperleitor, aquele que conectado à internet, acessa os hipertextos e decide os 

caminhos de leitura a serem realizados.. O gênero poesia, objeto deste trabalho, como outros, 

também sofreu algumas modificações nessa configuração de (hiper) leitura. Aparece nas redes 

sociais com o nome de poesia digital, sobre a qual falaremos a seguir. 

 

4. POESIA DIGITAL: PRODUÇÃO E RECEPÇÃO 

A mudança na percepção artística, como em todas as relações sociais, não pode 

ser ignorada diante do advento do ciberespaço, e com a poesia não seria diferente. Em um 

novo contexto, surgem novas possibilidades de escrita, marcadas por outras maneiras de 

suporte e leitura, mas, sobretudo, lembradas pelas novas possibilidades de interação entre 

escritor e público. 

A poesia, antes escrita em papel ou impressa, apresentava características do texto 

poético, já citadas anteriormente. Na transição desses suportes, isto é, do papel às telas de 

computadores, smartphones, etc., o processo de criação do texto poético é afetado pelo 

contexto digital e são gerados novos significados, devido às inovações estéticas próprias do 

ciberespaço, como maior utilização de cores, formas, imagens; inclusão de sons no texto, 

movimentos, texturas e muitos outros recursos. Convém mencionar que, segundo Silva e 

Costa (2012, p. 31), “a relação entre texto impresso e digital não é de ruptura, mas de 

continuidade, de transformação.” Composta de todas essas inovações, chamamos a poesia de 

digital, aquela que já nasce na rede e possibilita novas formas de escrita (produção) e leitura 

(recepção). 

Sobre isso, pensamos primeiramente na autoria e como a internet aproximou o 

autor do seu público leitor. A internet, de fato, possibilita muita interatividade e é mais 

democrática que o universo editorial, uma vez que quem escreve deixa de ser inalcançável, 

podendo estabelecer diálogos e vínculos através de comentários nas redes sociais e chats. 
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Além de o autor se tornar próximo, o ciberespaço modificou também as noções de 

espaço e tempo, os quais, antes, dificultavam o acesso aos livros, restrito a poucos que 

possuíam condições financeiras e sociais diferenciadas da maioria. Esse acesso foi facilitado, 

tornando os textos disponíveis a um hiperlink ou download no ciberespaço. 

Ademais, a poesia na rede pressupõe uma nova lógica criadora, a qual dispensa a 

linearidade do texto escrito e a formalidade das palavras meticulosamente organizadas, da 

esquerda para a direita, pois as palavras se agrupam, se transformam, se sobrepõem. Chartier 

explica: 

 

A inscrição do texto na tela cria uma distribuição, uma organização, uma 

estruturação do texto que não é de modo algum a mesma com a qual se 

defrontava o leitor do livro em rolo da Antiguidade ou do leitor medieval, 

moderno e contemporâneo do livro manuscrito ou impresso, onde o texto é 

organizado a partir de sua estrutura em cadernos, folhas e páginas. O fluxo 

sequencial do texto na tela, a continuidade que lhe é dada, o fato de que suas 

fronteiras não são mais tão radicalmente visíveis, como no livro que encerra, 

no interior de sua encadernação ou de sua capa, o texto que ele carrega 

[abre] a possibilidade para o leitor de embaralhar, de entrecruzar, de reunir 

textos que são inscritos na mesma memória eletrônica. (CHARTIER, 1999, 

p. 12-13). 

 

No século XXI, é possível não apenas ler as poesias, mas ouvi-las, vê-las 

movimentar-se, interagir com elas. O leitor, nesse contexto, amplia suas possibilidades de 

leitura, uma vez que pode comentar, fazer-se crítico e até escrever, tornando-o leitor e escritor 

simultaneamente. Com isso, passa a existir uma postura mais engajada e participativa no ato 

de leitura, uma espécie de coparticipação na construção textual, coautoria. Para Silva e Costa 

(2012), instaura-se a figura do wreader ou escrileitor. 

Esse escrileitor faz suas próprias escolhas e cria caminhos de leitura, sendo 

instigado a buscar mais e “passear” pelos hipertextos. Ocorre um processo de emancipação do 

leitor, uma vez que ele assume o controle do processo de leitura e, por vezes, de escrita. Um 

exemplo desse processo, podemos ver nas fanfics, abreviação de fanfiction, que se trata de 

uma narrativa ficcional recriada a partir de personagens e enredos já existentes em outros 

gêneros (livros, filme, música, séries). Nas fanfics, os escritores são, antes, leitores que se 

interessam por algum objeto artístico e o recriam, propondo continuidade ao trabalho do 

primeiro autor. 

Quanto às poesias, existem criações diversas em blogs, sites próprios e redes 

sociais. Um interessante espaço é o site Telepoesis, em que os poemas são construídos com 
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efeitos visuais e sonoros. Enquanto surgem os versos, sons relacionados à temática surgem, 

provocando sensações diversas no leitor, a exemplo do poema Árvore.
3
 

O instagram, rede social online, criado por Kevin Systrom e Mike Krieger e 

lançado em outubro de 2010, é outro suporte de grandes produções poéticas que têm atraído 

muitos leitores. Os chamados instapoetas ou poetas da rede iniciaram seus escritos 

primeiramente no instagram, só depois, após a repercussão dos seguidores, publicaram em 

livros. Há vários nomes de poetas brasileiros que podemos citar: Izaías Magiezi, conhecido 

como Zack Magiezi; João Doederlein, o Akapoeta nas redes e Pedro Gabriel, com a marca 

“Eu me chamo Antônio”. 

Os poetas da rede utilizam recursos inusitados na criação. Em “eu me chamo 

Antônio”, por exemplo, a poesia ganha vida em guardanapos. Em um misto de linguagem 

verbal e não verbal, constroem-se versos envolventes, que comunicam com o hiperleitor, o 

qual possui uma conta no instagram e é seguidor. Akapoeta já poetiza de um jeito bem 

original, visto que suas poesias são em forma de verbete de dicionário. Os significados de 

cada palavra se multiplicam nesse texto, dando vazão às mais diversas emoções. Zack 

Magiezi, em suas “Notas sobre”, retoma a escrita em máquinas de escrever, trazendo ao 

ambiente virtual uma mistura do antigo e do novo.  

Para melhor exemplificar, selecionamos alguns poemas desses escritores (Figura 

1; Figura 2; Figura 3, Figura 4 e Figura 5), retirados dos seus perfis do instagram. A temática 

dos poemas escolhidos é a própria criação poética, para vislumbrarmos como eles veem o 

poeta e o processo criativo. Vejamos: 

 

                                                
3  Poema de Rui Torres. Disponível em: https://telepoesis.net/arvore/arvore.html. Acesso em 15 jan. 2019. 

https://telepoesis.net/arvore/arvore.html
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Figura 1: Imagem capturada do poema 

 

Fonte: Instagram. Disponível em: https://www.instagram.com/p/Bqxu7AQhV7L/. Acesso em: jun. 2019 

 

Figura 2: Imagem capturada do poema 

 

Fonte: Instagram. Disponível em: https://www.instagram.com/p/BsSu3FZh8Dk/. Acesso em: jun. 2019 

 

https://www.instagram.com/p/Bqxu7AQhV7L/
https://www.instagram.com/p/BsSu3FZh8Dk/


X Café com Leitura e V Seminário de Leitura, Espaço e Sujeito – Goiânia, 27 e 28 de Junho de 2019 - 
ISBN: 978-85-495-0278-0 

 

76 
 

Figura 3: Imagem capturada do poema 

 

Fonte: Instagram. Disponível em: https://www.instagram.com/p/BsxszWDlSeB/. Acesso em: jun. 2019 

 

Figura 4: Imagem capturada do poema 

 

Fonte: Instagram. Disponível em:https://www.instagram.com/p/BnosXdlDyct/. Acesso em: jun. 2019 

 

https://www.instagram.com/p/BsxszWDlSeB/
https://www.instagram.com/p/BnosXdlDyct/
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Figura 5: Imagem capturada do poema 

 

Fonte: Instagram. Disponível em: https://www.instagram.com/p/Bly_nY4BbWO/. Acesso em: jun. 2019 

 

Diante dessas poesias, notamos particularidades do texto digital, desde o suporte 

aos recursos utilizados na construção dos sentidos. Outro aspecto relevante é a quantidade 

significativa de curtidas, espécie de avaliação feita pelos leitores. Os leitores, por sua vez, 

tornam-se críticos, ao clicarem ou não para curtir a poesia publicada.  

Além disso, percebemos os comentários realizados. No poema “cabeça nas 

nuvens” do Zack Magiezi (figura 2), a leitora complementa o poema nos comentários, ao 

dizer “e dançou a noite toda”, ação que comprova a figura do escrileitor. A utilização no 

poema de objetos físicos, como a folha de uma árvore, demonstra a riqueza dessa poesia 

digital (figura 3). Assim, temos um novo processo interacional entre autor, obra e leitor
4
, haja 

vista as novas práticas e posturas frente ao texto, em versão eletrônica. 

Ademais, verificamos uma mudança em relação ao interesse pela poesia que, 

antes considerada um gênero difícil, passa a ser lida com mais frequência em diferentes 

suportes. Segundo Sant'anna (2009), muitas são as contribuições desse novo ambiente de 

produção poética: 

 

No ciberespaço, ela aparece misturada com links, imagens, vídeos, ou seja, 

ela explora todos os recursos da hipermídia, fundindo várias linguagens e 

signos ao mesmo tempo: E, de repente, a poesia conhece um tipo de 

circulação surpreendente. Em seus blogs, em seus sites e suas intervenções, 

os poetas estão demonstrando não só se apoderar das novas técnicas, mas 

                                                
4 CANDIDO, Antônio. Literatura e sociedade: estudos de teoria e história literária. 8 ed. São Paulo: T.A. 

Queiroz, 2000.  

https://www.instagram.com/p/Bly_nY4BbWO/
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recuperando um terreno perdido. A poesia, boa ou má, está voltando ao 

cotidiano, demonstrando que é gênero primordial, a fresna por onde respira a 

mente humana. (SANT’ANNA, p. 19, 2009). 

 

Logo, conforme expõe o autor, a poesia está voltando ao cotidiano e esse é um 

passo primordial para que mais pessoas se interessem por literatura e tornem-se leitores 

ávidos. Então, na nova ordem mundial, o ciberespaço é uma realidade que não pode ser 

negligenciada. Ao reconhecermos que estamos diante de um novo cenário e que ele destaca 

outras possibilidades de (hiper) leitura e escrita, hipertextual, não podemos ignorar o 

letramento digital. 

É importante, ainda, que a escola, espaço de educação formal, como mencionamos 

anteriormente, responsável direta pela formação do leitor literário, atente em suas práticas 

para o letramento digital. E, enquanto espaço formador de práticas de leitura, através dos 

professores, possibilite aos alunos, (hiper) leitores em formação, estratégias que possam 

aproximá-los dessa realidade, da qual estão tão próximos, mas, ao mesmo tempo, tão 

distantes. 

Somente diante da formação de cidadãos letrados é que podemos pensar em 

leitores autônomos, capazes de promover e/ou realizar a leitura de forma autêntica, crítica e 

construtiva na/e da sociedade. 

 

5 CONCLUSÃO 

Neste estudo, buscamos compreender o gênero poesia e suas particularidades, 

desde quando se era cantada, até este momento em que surgem novas configurações poéticas, 

devido ao ciberespaço. O reconhecimento do ciberespaço pressupõe maior atenção às diversas 

mudanças ocorridas com o advento da internet. Nela, um mundo de conexões, cada vez mais, 

se amplia, tornando pessoas interligadas, as quais, por sua vez, têm seus hábitos alterados. 

Dentre esses, percebemos que o processo de escrita e leitura literárias é também afetado.  

A história da escrita e da leitura mostra um caminho de muitos suportes, tais como 

as tabuletas, os papiros, pergaminhos, os códices até chegar ao que hoje conhecemos como 

livro. Porém, essa história continua e, atualmente, vislumbramos a  tela de computadores, 

smartphones e muitos outros equipamentos tecnológicos. Esses novos suportes implicam 

novas formas de escrever e, claro, de ler, sugerindo textos criados a partir de uma nova lógica 

e uma gama de recursos contidos no espaço virtual.  

Nesse contexto, surgem o hipertexto e, por conseguinte, o hiperleitor. O 

hipertexto, como vimos, se faz com vários recursos a exemplo de links, imagens, efeitos 
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sonoros, gráficos, ícones etc., e se encontra em sites, redes sociais e muitos outros espaços 

midiáticos. O leitor de hipertexto chamado, conforme Xavier (2010), de hiperleitor, se 

transforma na medida em que se conecta à internet e realiza suas leituras na tela, tendo mais 

acesso aos textos, podendo fazer escolhas próprias conforme seus gostos e até tornar-se 

escritor simultaneamente (escrileitor).  

Diante disso, neste trabalho, decidamo-nos a falar da poesia na rede ou poesia 

digital, um hipertexto, que também se insere nessa realidade mencionada. O gênero poesia 

tem reconquistado espaço em virtude das criações poéticas nas redes sociais, representadas 

por Zack Magiezi, Akapoeta e “Eu me chamo Antônio” neste estudo.  

Por isso, consideramos imprescindível o reconhecimento da poesia digital para a 

formação do leitor literário neste século XXI. A escola, instituição responsável por essa 

formação no Brasil, necessita considerar, com ênfase, o ciberespaço como ambiente profícuo 

para o incentivo e desenvolvimento da leitura literária. Assim, teremos possibilidade de atrair 

mais pessoas ao universo da leitura, tornando-as, de fato, leitoras. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ADORNO, Theodor W. Palestra sobre lírica e sociedade. In: ADORNO, Theodor W. Notas 

de Literatura I. São Paulo: Editora 34, 2006. 

 

BARROS, Deusa Castro; ARAÚJO, Élis Regina Castro. A recepção de poesia goiana na 

escola: uma experiência de leitura com alunos do ensino médio. In: SANTOS, Giovana 

Bleyer Ferreira et al. Considerações sobre a poesia goiana. Goiânia: Cânone Editorial, 2018. 

 

BRASIL, Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1997.  

 

CANDIDO, Antônio. Vários escritos. São Paulo: Duas Cidades, 2011. 

 

CHARTIER, Roger. A aventura do  livro: do leitor ao navegador. São Paulo: UNESP, 1999.  

 

CYNTRÃO, Sylvia. Cultura contemporânea: a redefinição do lugar da poesia. In: 

CYNTRÃO, Sylvia. Poesia: o lugar do contemporâneo. Brasília: TEL/UnB, 2009. p. 47-50. 

 

ECO, Umberto. Sobre a literatura. Rio de Janeiro: BestBolso, 2011. 

 

KENSKI, Vani Moreira. Educação e tecnologias: O novo ritmo da informação. Campinas, 

SP: Papirus, 2007.  

 



X Café com Leitura e V Seminário de Leitura, Espaço e Sujeito – Goiânia, 27 e 28 de Junho de 2019 - 
ISBN: 978-85-495-0278-0 

 

80 
 

MATIA, Kátia Caroline de. Poesia expandida: a escrita poética no ciberespaço. Dissertação 

(mestrado) - Universidade Estadual de Maringá, Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, 

Programa de Pós-graduação em Letras, 2013. 

 

MOISÉS, Massaud. A criação literária: poesia. São Paulo: Cultrix, 2003. 

 

GUIMARÃES. Lígia. Escola ‘do século XIX‘ não consegue atrair jovens. Valor Econômico, 

São Paulo, p. 1-2, 5 mar. 2015. Disponível em: 

https://www.valor.com.br/brasil/3938262/escola-do-seculo-xix-nao-consegue-atrair-jovens. 

Acesso em: 15 jan. 2019. 

 

SANT’ANNA, Affonso Romano. As muitas mortes e muitas vidas da poesia. In: CYNTRÃO, 

Sylvia Helena (Org.). Poesia: o lugar do contemporâneo. Brasília: Universidade de Brasília, 

2009, p. 13-20.  

 

SILVA, Débora C. Santos e; COSTA, Keila Matida M. Leitura de poesia e formação do 

leitor: do impresso ao digital. In: SILVA, Débora C. Santos e; CAMARGO, Goiandira Ortiz e 

GUIMARÃES, Maria Severina Batista (org.). Olhar o poema: teoria e prática do letramento 

poético. Goiânia: Cânone Editorial, 2012. 

 

XAVIER, Antônio Carlos. Hipertexto e gêneros digitais: novas formas de construção de 

sentido. 3 ed. São Paulo: Cortez, 2010.  



X Café com Leitura e V Seminário de Leitura, Espaço e Sujeito – Goiânia, 27 e 28 de Junho de 2019 - ISBN: 
978-85-495-0278-0 

 

 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIXO TEMÁTICO 4 - LEITURAS DE MUNDO PELO 

VIÉS LITERÁRIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X Café com Leitura e V Seminário de Leitura, Espaço e Sujeito – Goiânia, 27 e 28 de Junho de 2019 - 
ISBN: 978-85-495-0278-0 

 

82 
 

LITERATURA INFANTIL COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA PARA 

DISCUSSÕES SOBRE GÊNEROS E SEXUALIDADES 

 

EIXO TEMÁTICO 4 - LEITURAS DE MUNDO PELO VIÉS LITERÁRIO 

 
Amanda Nunes Amaral

1
 

Denise Rodrigues Soares
 2
 

 

 

Resumo 

Este trabalho propõe pensar a obra da escritora Ruth Rocha “Faca sem ponta, galinha sem pé” 

como elemento literário para discussão sobre gêneros e sexualidades. Para isso, o percurso 

metodológico adotado incorpora a pesquisa bibliográfica e a análise de discurso de Orlandi 

(1999). O pressuposto da pesquisa advém da leitura de que esse livro infantil subverte e 

questiona os binarismos empregados pela heteronormatividade vivenciada como norma social 

no repertório da sociedade contemporânea. Portanto, as desigualdades entre homens e 

mulheres, homossexuais e heterossexuais fundadas nos papéis de gênero, socialmente 

construídos ao longo do tempo, não são naturais, mas foram naturalizadas e precisam ser 

questionadas e subvertidas. Isto posto, não há justificativa que se sustente para que Joana não 

possa jogar futebol ou para que Pedro não possa ver novela. Foi preciso que eles trocassem de 

“papéis” para que entendessem que esses papéis não são imutáveis. E é preciso que a escola 

esteja pronta para respeitar e acolher o Pedro que se identifica como Pêdra, ou a Joana que se 

vê como Joano, e ainda, a Joana que gosta da Maria e o Pedro que gosta do João. Mais que 

isso, é preciso adotar um currículo e uma política educacional inclusivos, que não marginalize 

nenhuma sexualidade, nenhum gênero e nenhuma experiência, mas que seja um espaço de 

livre expressão e aprendizado. 

 

Palavras-chave: Literatura infantil. Educação. Gênero. Sexualidade 
 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

A partir da concepção acerca de corpos, sexualidades e gêneros, e seu 

entendimento enquanto categorias inerentes às relações de poder e aos discursos e práticas 

hegemônicas, Louro (2008) procura refletir de que modo a heteronormatividade foi 

socialmente instituída, construindo um modelo de representação do ser social, que ao se tornar 

referência, outorga o lugar do subalterno, do sujeito secundário, e rejeita tudo que foge da 

norma, legitimando assim, os binarismos (masculino/feminino; heterossexual/homossexual 

dentre outros). E propõe ainda, no contexto educacional, uma problematização do currículo a 

partir de uma pedagogia queer, com vistas a questionar as identidades de gênero e transgredir 

as convenções culturais que privilegiam determinadas experiências em detrimento de outras. 
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Com isso, a análise da obra de Ruth Rocha é útil na problematização sobre a 

construção social do gênero, de modo que o entendimento naturalizado do que é “coisa de 

menino” e “coisa de menina”, passa a ser questionado e desmitificado ao longo da narrativa, 

quando ocorre uma inversão dos papéis de gênero e as personagens nos ajudam a 

compreender que tudo aquilo que foi construído, pode também, ser desconstruído.  

Com a percepção da escola enquanto instituição que produz e reproduz condutas e 

fórmulas engessadas de ser e viver os gêneros e as sexualidades - atuando na manutenção das 

relações de poder e cerceando a formação dos sujeitos - é feita uma proposta no sentido de 

problematizar o currículo. Desse propósito, propomos uma desconstrução das narrativas 

hegemônicas em seu interior de modo a extrapolar a inclusão da representatividade e propiciar 

uma investigação dos processos políticos, culturais e sociais que permeiam a produção das 

desigualdades. 

O fundamento dessa abordagem se pauta nas produções literárias voltadas para a 

infância e juventude, como a obra de Ruth Rocha, que podem funcionar como instrumentos 

pedagógicos no ensino sobre gêneros e sexualidades. Além disso, apontam um caminho para a 

emancipação de sujeitos, com a formação de pessoas socialmente comprometidas com a 

construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Por essa razão, utilizamos o termo 

literatura infantil com a consciência de que se trata de um olhar voltado à recepção. O livro 

analisado neste artigo, Faca sem ponta, galinha sem pé, possui uma linguagem acessível e 

uma estética elaborada para dialogar com o público infanto-juvenil. Quando inserido no 

currículo pedagógico de uma escola contribui para o delineamento de um espaço inclusivo e 

emancipador, onde as crianças possam ter autonomia na construção de suas identidades, para 

que suas espontaneidades sejam resguardadas e suas iniciativas sejam incentivadas, livres das 

amarras dos papéis de gênero culturalmente produzidos.  

 

2 GÊNEROS E SEXUALIDADES 

A reflexão sobre como as identidades são produzidas, e o que elas significam, tem 

lugar no campo da cultura e da representatividade. Nesse sentido, as práticas sociais são 

reguladas pela produção cultural e a cultura é o campo de elaboração do simbólico, onde são 

instaurados os valores, a moralidade e a normalidade. Portanto, os processos de construção 

das masculinidades e feminilidades são reflexo de uma cultura que invisibiliza a diversidade e 

deslegitima o sujeito que não se encaixa nos padrões hegemônicos. Esse comportamento é 

também percebido nas instituições de ensino, como constata Louro (2008, p. 67) ao afirmar 
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que “não há lugar, no currículo, para a ideia de multiplicidade (de sexualidade ou de gênero) – 

essa é uma ideia insuportável”. 

Em diferentes culturas, a socialização de pessoas identificadas como homens é 

feita através da agressividade e da violência, necessárias para a autoafirmação e inclusão. 

Enquanto o masculino se associa à força e hostilidade, o feminino é associado à passividade e 

resignação. Auad (2006) nos aponta como as relações de gênero, quando entendidas como 

construtos sociais, correspondem a relações de poder, ressaltando que “as relações de gênero, 

do modo como estão organizadas em nossa sociedade, são uma máquina de produzir 

desigualdades” (AUAD, 2006, p. 19). 

Em “Faca sem ponta, Galinha sem pé” (1996), as personagens Pedro e Joana, se 

veem diante de um confronto com os papéis de gênero a eles atribuídos, no qual “mulher é 

mulher, homem é homem” (ROCHA, 2009, p. 10). Mas, afinal, o que isso significa? Ou 

ainda, como essas significações se sustentam e como elas reverberam na vida deles? Daniela 

Auad (2006, p. 23) nos dá uma pista quando afirma que “há de se duvidar do que é visto como 

‘coisa de mulher’ ou como ‘papo de homem’”. 

Através de práticas culturais e sociais, foram produzidas sobre as características 

fisiológicas das pessoas, um conjunto de atribuições especificas ao âmbito masculino e 

feminino e a reiteração dessas construções, ao longo do tempo, produziu o gênero, de modo 

que o entendimento do que é ser homem e ser mulher passa a estar associado a um conjunto 

de imagens, ideias e representações relacionadas a feminilidade e a masculinidade. Em outras 

palavras, o gênero cria uma significação para as diferenças biológicas entre homens e 

mulheres. Como afirma Auad (2006, p.21), “as características biológicas entre homens e 

mulheres são interpretadas segundo as construções de gênero de cada sociedade”. 

Em “Faca sem ponta, Galinha sem pé” (1996), Pedro e Joana entram em conflito 

justamente com esse universo no qual as distinções corporais definiram, desde o nascimento, 

o que significa ser homem e mulher, como cada um deve se comportar, o que eles devem 

sentir, vestir, assistir e até como devem brincar. É dessa forma que as relações de gênero 

culturalmente produzidas operam na sociedade que serve de fundamento para o ponto de 

partida da obra de Rocha. A perspectiva sobre interdiscurso de Orlandi (1999) ampara a 

compreensão de que o livro aciona elementos da memória e de relações políticas e ideológicas 

do contexto social de modo a provocar sua crítica ao modelo então vigente.  

Tanto na ficção criada por Ruth Rocha, quanto na sociedade brasileira, assim que 

uma criança nasce imediatamente é identificada como sendo do sexo masculino. Esse 
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comportamento faz com que ao nascer, seja atribuído ao indivíduo um conjunto de 

características que se espera do seu comportamento, a partir de tudo que foi naturalizado em 

torno do universo entendido como masculino, alguns exemplos incluem: a cor azul, bola, 

carrinho, vídeo game, as roupas, super-heróis e a decoração do quarto. É no momento do 

nascimento que, como sustenta Auad (2006, p. 22), “assistimos à primeira interpretação de 

uma série que, de diferentes formas, moldará as expectativas, as experiências e o modo como 

se dará a inserção e a participação dessa criança no meio social”.  

Compreender gênero enquanto uma categoria relacional, ligada a construções 

sociais, é útil no entendimento das desigualdades entre os sexos. De modo semelhante, 

questionar “[...] o que percebemos como tipicamente feminino ou tipicamente masculino pode 

ajudar a notar como muitas diferenças entre homens e mulheres não são naturais” (AUAD, 

2006, p.23). De acordo com Louro (1997), a utilização do conceito de gênero nos permite 

compreender como as diferenças entre homens e mulheres não são naturais/inatas, mas foram 

construídas, ao longo do tempo, pelas culturas e sociedades.  

As relações de gênero refletem as opressões estruturais fundadas no sistema de 

dominação patriarcal instituído, no qual se dá o apagamento e a inferiorização social de 

mulheres dentro de um regime de visibilidade. Estereótipos de gênero reproduzidos ao longo 

da história em determinadas culturas, que associam a mulher à fragilidade e o homem à força, 

culminam em um modelo masculino de sujeição e violência que submete a mulher à 

representatividade masculina, reverberando em altos índices de violência doméstica; baixa 

representatividade feminina na política; diferença salarial no mercado de trabalho e na cultura 

do estupro. 

A cultura da dominação e da violência de gênero começa na infância, quando se 

reproduz que o menino deve ter a sua sensibilidade coibida e as suas possíveis preferências 

reprimidas em detrimento de um comportamento agressivo associado à virilidade. O 

comportamento violento, por sua vez, é visto como princípio para a aceitação e inclusão em 

grupos de convivência. Em contraposição, a menina, desde criança, recebe a boneca, é 

incentivada a brincar de casinha e a usar rosa, tendo a sua experiência direcionada à 

maternidade, ao casamento e ao cuidado do lar. Sendo ensinada a ser delicada, comedida e 

doce, o que se equipara a silenciamento e submissão. Nesse sentido, as distinções biológicas 

funcionam de modo a legitimar as desigualdades sociais. 

Louro (1997, p. 14-36) avança ao entender o gênero “como constituinte da 

identidade dos sujeitos”, ou seja, para além dos papéis que desempenham, o gênero faz parte 
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de quem são, de como se identificam e da sua experiência com o mundo. Dessa forma, 

entende-se que as instituições religiosas, politicas, de ensino, bem como, as práticas, 

representações e os símbolos presentes na sociedade produzem e são produzidos pelos 

gêneros. Judith Butler (1990) extrapola a noção de sexo entendido como natureza e gênero 

como construto social, e sugere que o sexo é cultural na mesma proporção que é o gênero. 

 

[...] os espectros de descontinuidade e incoerência, eles próprios só concebíveis em 

relação a normas existentes de continuidade e coerência, são constantemente 

proibidos e produzidos pelas próprias leis que buscam estabelecer linhas causais ou 

expressivas de ligação entre o sexo biológico, o gênero culturalmente constituído e a 

“expressão” ou “efeito” de ambos na manifestação do desejo sexual por meio da 

prática sexual (BUTTLER, 1990, p.38). 

 

Louro (1997) chama atenção ainda para as questões de sexualidade presentes nos 

discursos sobre gênero e aponta como as identidades sexuais e de gênero estão interligadas, 

embora não sejam iguais. “O que importa aqui considerar é que - tanto na dinâmica do gênero 

como na dinâmica da sexualidade - as identidades são sempre construídas, elas não são dadas 

ou acabadas num determinado momento” (LOURO, 1997, 14-36).  Em um diálogo com os 

estudos culturais, entendemos ainda que as identidades não são fixas, imutáveis, mas estão em 

constante transformação.  

Nenhuma identidade sexual é admitida sem construção e, assim como as 

identidades de gênero, são permeadas por discursos e práticas culturais. Louro (1997, 14) 

resume essa questão ao reconhecer a característica de transitoriedade dessas construções, que 

se transformam não apenas pela passagem do tempo cronológico e histórico, mas, 

especialmente, transformam-se “na articulação com as histórias pessoas, as identidades 

sexuais, étnicas de raça de classe”.  

Nesse sentido, a partir de processos históricos e culturais, as masculinidades e 

feminilidades são concebidas de modo a instituir a heteronorma, que naturaliza a 

heterossexualidade, reconhecendo uma única forma de ser e viver o gênero e a sexualidade e, 

por conseguinte, marginalizando todas as experiências que não são contempladas por esse 

modelo, experiências essas, que passam a ser encaradas como algo “anormal”, “inferior”, 

“diferente”. Ocorre então, uma abjeção das identidades e dos corpos dos sujeitos que fogem 

às normas pré-estabelecidas. Os reflexos desses processos de apagamento se dão também nas 

instituições de ensino.  

Portanto, é também no espaço escolar que as identidades de gênero são reiteradas, 

por meio da inserção de imagens e códigos, dinâmicas de separação entre meninos e meninas, 
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nas atividades, nas filas, nos banheiros, nos momentos de brincadeira e divisão de brinquedos 

e até mesmo na forma de lidar com conflitos cotidianos, em datas comemorativas, dia da 

mulher, dia dos pais e das mães, etc. A escola, como espaço pedagógico, assume uma função 

no sistema criado para reprodução e manutenção de diferenças e exclusões. 

A forma como as diferenças são percebidas tem lugar ainda no campo da 

representatividade, seja no currículo, na mídia e/ou na literatura. Assim, esses meios acabam 

por reproduzir estereótipos não apenas de gênero, como ainda de raça, classe e sexualidade. 

Segundo Freire Filho (2004) os estereótipos atuam em prol da manutenção e reprodução das 

relações de poder e da exploração, bem como da desigualdade; da justificação e da 

racionalização de comportamentos hostis. Os discursos e sistemas de representação têm um 

papel significativo na legitimação do que é ser mulher ou homem, moral ou imoral, e ainda, 

constroem os lugares de fala dos indivíduos. Portanto, é importante pensar o papel da escola e 

do currículo como reprodutores dessas relações de poder, não apenas no que diz respeito à 

política educacional, como também na seleção/exclusão dos temas a serem inseridos no 

currículo, e na representatividade presente em obras literárias a serem trabalhadas em sala de 

aula. 

 

2.1 FACA SEM PONTA, GALINHA SEM PÉ 

A obra de Ruth Rocha traz a história de Pedro e Joana, dois irmãos que viviam 

com os pais, seu Setúbal e dona Brites, e que tinham problemas que todos os irmãos têm. Eles 

viviam em pé de guerra por diversas razões, todas motivadas pelo que eles podiam ou não 

fazer, simplesmente por ser menino ou menina. Os dois sofriam, a todo tempo, cobranças de 

condutas que fossem correspondentes ao seu sexo, por parte de seus pais e deles mesmos. 

Joana se incomodava por não poder jogar futebol e subir em árvores, pois eram 

consideradas “coisas de menino”, e quando o irmão reclamava: “Mãe, olha a Joana 

encarapitada na árvore, parece um moleque!” (ROCHA, 2009, p. 8). Ela rebatia: “Você toda 

hora está em cima da árvore, por que é que eu não posso?” (ROCHA, 2009, p. 10). O irmão 

tinha a resposta: “Não pode porque é mulher! Por isso é que não pode. E não adianta vir com 

conversa mole, não! Mulher é mulher, homem é homem!”  (ROCHA, 2009, p. 10).  

A fala de Pedro nos remete ao discurso clássico que justifica as opressões de 

gênero, a naturalização e reprodução de significados, socialmente construídos, que são 

atribuídos ao feminino e ao masculino. Quando a criança João defende seu argumento com 

“não pode porque é mulher”, ele aciona o que Orlandi (1999) aponta como parte da semântica 
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argumentativa, uma vez que o motivo real está subentendido nas tramas de uma cultura que 

determina funções específicas de gênero já discutidas neste texto.  

Na obra, ao passo que Joana questionava as imposições que estavam associadas ao 

“ser mulher”, ela reiterava normalizações associadas à masculinidade ao zombar do irmão 

quando ele demonstrava vaidade ou se emocionava com filmes. “Olha a mulherzinha” 

(ROCHA, 2009, p. 10). E quando Joana ficava irritada e batia portas e chutava coisas, logo 

era repreendida pela mãe, a dona Brites: “Que isso, menina? Que comportamento! Menina 

tem que ser delicada, boazinha...” (ROCHA, 2009, p. 10). Quando Pedro chorava, o pai, o seu 

Setúbal, ficava furioso: “E vamos parar com essa choradeira! Homem não chora” (ROCHA, 

2009, p. 10).  Os trechos selecionados evidenciam a reprodução de uma lógica advinda de 

uma construção social que definiu papéis de gêneros específicos para homens e mulheres 

(LOURO, 2008).  

 

Não são propriamente as características sexuais, mas é a forma como essas 

características são representadas ou valorizadas, aquilo que se diz ou se pensa sobre 

elas que vai constituir, efetivamente, o que é feminino ou masculino em uma dada 

sociedade e em um dado momento histórico (LOURO, 1997, p. 21) 

 

Ao longo da narrativa, Pedro e Joana enfrentam diversas situações que são 

bastante comuns no dia a dia das crianças, em casa e na escola, situações nas quais seus 

interesses e sentimentos são interditados, em prol da manutenção do gênero. Quando Pedro 

chega em casa chorando, todo machucado, em razão de uma briga na rua, é reprimido pelo 

pai, partindo da máxima de que homem não pode chorar, porque demonstrar sentimentos é 

demonstrar fragilidade, uma característica que se distancia dos estereótipos construídos em 

torno da masculinidade. Outro ponto que merece ser elucidado é a incitação à violência como 

meio de socialização e autoafirmação masculina, que pode ser observado no trecho em que 

seu Setúbal questiona Pedro a respeito da briga que ele teve na rua: “... Por acaso fugiu? Filho 

meu não foge! Volte pra lá já, já e bata nele também” (ROCHA, 2009, p.7). 

Quantas Joanas e quantos Pedros não se deparam com essas imposições todos os 

dias? E com quantas donas Brites e seus Setúbais eles não convivem, em casa, na televisão, na 

escola?  Essas condutas pré-determinadas e formas hegemônicas de ser e de viver o gênero e a 

sexualidade, reproduzidas nas instâncias pedagógicas, seja através do currículo, ou do 

despreparo em lidar com a diversidade dentro da sala de aula, refletem no processo de 

formação dos sujeitos, e contribuem para a manutenção das desigualdades institucionais. É no 

campo da imposição dos papéis de gênero – definindo o que é cor de menina, cor de menino; 
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brincadeira de menina, brincadeira de menino; lugar de menina e lugar de menino – que as 

violências de gênero são justificadas.  

Por outro lado, é também nas instituições de ensino que essas formas podem ser 

questionadas e problematizadas. “Como a escola pode ser o lugar no qual se dá o 

discriminatório ‘aprendizado da separação’ ou, em contrapartida, como pode ser uma 

importante instância de emancipação e mudança” (AUAD, 2006, p. 15). É nesse sentido que 

Louro (2008, p. 65.) provoca: “Que tal se uma pedagogia queer colocasse em crise o que é 

conhecido e como nós chegamos a conhecer?”. O currículo não é neutro, o currículo se 

articula com o saber e o poder para governar corpos, no âmbito das relações de poder. Dessa 

forma, é preciso desconstruir, no campo epistemológico, formas engessadas e naturalizadas de 

conceber os gêneros, as sexualidades e os corpos. 

Retomando Ruth Rocha (2009), quando Pedro e Joana, voltando da escola após 

um dia chuvoso, resolvem passar embaixo de um arco-íris, eles trocam de identidade de 

gênero. A partir desse momento, iniciam-se uma série de conflitos, envolvendo as 

experiências de gênero e suas inconstâncias. Seu Setúbal e dona Brites ficam preocupados e, 

sem saber ao certo como lidar diante da inversão, discutem a adaptação de nomes e de roupas: 

“Está bem que a gente vista o Joano de homem...Afinal as mulheres hoje em dia só querem se 

vestir de homem... Mas vestir a Pêdra de mulher... Não sei, não! E se ele, quer dizer, ela, virar 

homem outra vez?” (ROCHA, 2009, p. 17). 

Nesse momento, as personagens Pêdra e Joano têm um embate com as expressões 

de gênero produzidas culturalmente e ao longo da narrativa vão percebendo como elas podem 

ser refutadas e até mesmo, desconstruídas. Na sequência, os irmãos discutem se devem ou não 

ir à escola, então Joano diz: “Sabe de uma coisa? Eu é que não vou para escola desse jeito 

ridículo” (ROCHA, 2009, p. 20). A resistência dos irmãos em comparecer às aulas revela 

como a escola é também um espaço que reitera esses processos de regulamentação do gênero 

e da sexualidade, e apresenta-se como um espaço que não sabe lidar com as diferenças, por 

tanto, um espaço de exclusão. 

Ao chutar uma tampinha que estava no chão, Pedro, que agora é Pêdra, é 

enquadrada por Joana, que agora é Joano: “Vamos parar com isso? Menina não faz essas 

coisas” (ROCHA, 2009, p. 18). Pêdra não compreende: “Ah, mas eu não me sinto menina! 

Tenho vontade de chutar tampinha, de empinar papagaio, de pular sela...” (ROCHA, 2009, 

p.18). E Joano reclama: “Ué, eu também tinha vontade de fazer tudo isso e você dizia que 

menina não podia” (ROCHA, 2009, p. 18), é quando Pêdra diz: “Mas é que todo mundo diz 
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isso, que menina não joga futebol, que mulher é dentro de casa...” (ROCHA, 2009, p. 18). “É 

porque todo mundo diz” (ROCHA, 2009, p. 18).  

Por que não podemos, então, dizer o contrário? Comportamentos são aprendidos. 

As expressões de gênero foram aprendidas, podem ser questionadas, podem ser reaprendidas. 

Pêdra, por exemplo, reflete sobre as vantagens adquiridas por não ser mais Pedro, o que 

remete a inversão dos papéis de gênero. “Ah, mas agora eu posso chorar à vontade, posso 

fazer fita, posso ter medo de escuro... Quando tiver que ir buscar água de noite, você é que 

tem que ir... E quando eu quiser ver novela ninguém vai me chatear” (ROCHA, 2009, p.18). 

O lado positivo que ele encontra em ter se transformado em menina é não precisar mais ser 

reprimido por todas as atitudes que ele já tinha quando era menino, mas que não eram aceitas 

socialmente, simplesmente por não serem reconhecidas como pertencentes à concepção de 

masculinidade culturalmente construída.  

No final da narrativa, Pêdra e Joano passam embaixo de um arco-íris novamente e 

voltam a ser Pedro e Joana. Felizes, se abraçam e comemoram, e no caminho de volta para 

casa, Joana vê uma tampinha de cerveja, ela corre e chuta para o irmão que, dessa vez, encara 

a situação com naturalidade e chuta de volta para ela, assim, os dois seguem jogando. Nessa 

passagem final, percebemos uma superação das concepções engessadas e naturalizadas acerca 

de feminilidades e masculinidades, e uma percepção de que as diferenças não são naturais, 

mas foram construídas, por tanto, entende-se que características fisiológicas não definem 

identidade de gênero. 

A história contada por Ruth Rocha aciona dispositivos de análise que direciona o 

uso de um jogo de linguagem, definido por Orlandi (1999) em que, por um discurso lúdico, a 

metáfora e as repetições são de tal modo intencional que mais do que encontrar equivalência, 

transpassam a relação por meio do próprio discurso. O chute na tampinha de cerveja que 

Pêdra foi impedida de dar e que Joana o faz logo que volta a se identificar e ter um corpo de 

menina, subverte a lógica do sistema cultural da história. Pelo simbolismo do chute, as 

personagens alcançam a materialidade discursiva da proposta da autora porque, com um 

gesto, a narrativa deixa de ser subordinada e acrescenta um novo sentido.  

E assim como podemos perceber nas personagens, existem características tidas 

como masculinas e femininas em ambos os sexos. É preciso, portanto, rejeitar as concepções 

essencialistas e as dicotomias construídas em torno dos sexos. Os estereótipos sexistas, 

reproduzidos nas instâncias pedagógicas, bem como a não inclusão de discussões de gêneros e 

sexualidades no currículo, afetam a formação de meninos e meninas - tanto na constituição de 
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sujeitos que não sabem lidar com a diversidade e podem reiterar violência de gênero, 

homofobia, lesbofobia e a transfobia - como na interdição de muitas expressões na infância, 

tolhendo a espontaneidade das crianças e restringindo seus interesses e iniciativas.  

A obra de Ruth Rocha traz uma narrativa sensível, acessível, instigante e com 

noções de fácil assimilação, compatíveis com a infância e que pode ser uma porta de entrada 

eficaz no debate acerca da equidade de gênero com as crianças. A educação infantil possui um 

grande potencial para possibilitar a promoção do respeito e acolhimento na convivência com a 

diversidade, desde as primeiras interações, para que não haja a reprodução de práticas sexistas 

na vida adulta e para que as crianças possam crescer em um ambiente saudável, que respeite a 

construção de suas identidades. 

A socialização do gênero tem na escola, um dos principais campos de 

consolidação. Uma escola que possui um currículo e uma política educacional dedicados ao 

debate acerca da diversidade é uma escola comprometida com a promoção da cidadania e com 

a inclusão de todas as formas de ser e de viver o gênero e a sexualidade. Para além da 

inclusão, a reflexão desses temas dentro da sala de aula corrobora com a formação de sujeitos 

livres do preconceito e aptos a compreender, respeitar e acolher as diferenças, na formação de 

uma sociedade livre do ódio e da marginalização de grupos que fogem à heteronormatividade 

instituída, contribuindo assim, para a constituição de espaços mais justos e democráticos. A 

conscientização sobre gênero e sexualidade na educação é também um mecanismo essencial 

de combate a homofobia e a violência de gênero. Silenciar esses temas é também reproduzir 

desigualdades, uma vez que a heteronormatividade justifica e legitima a violência contra a 

mulher e as populações LGBTs. 

 

3 POR UM CURRÍCULO EMANCIPADOR  

Em seus estudos, Louro (2008) se dedica a investigar como se constituíram as 

oposições dicotômicas entre heterossexualidade e homossexualidade na cultura ocidental 

moderna, sendo a primeira colocada como normalidade e a segunda como imoral, desprezível. 

Como essas posições são reproduzidas nas instâncias pedagógicas e o que pode ser feito para 

desestabilizá-las. Nesse sentido, Louro (2008, p. 63) faz uma proposta de “tornar queer o 

currículo”. O termo queer trata-se de um conceito que se coloca na oposição àquilo que é 

normal. “A palavra tem, no contexto anglo-saxão, mais de um significado: constitui-se na 

expressão pejorativa com que são designados homens e mulheres homossexuais (equivalente 

à bicha, sapatão ou veado) e corresponde, em português a estranho, esquisito, ridículo, 
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excêntrico, etc.” (LOURO, 2008, p. 63-64). A partir da expressão utilizada por estudiosas 

anglo-saxãs: queering the curriculum, Louro (2008) sugere a transformação da palavra em um 

verbo, chegando à expressão: “estranhar o currículo”. 

 

Quando pretendemos “estranhar o currículo” [...] seria um movimento de desconfiar 

do currículo (tal como ele se apresenta), tratá-lo de modo não usual; [...] colocar em 

situação embaraçosa o que há de estável naquele “corpo de conhecimentos”; enfim 

fazer uma espécie de enfrentamento das condições em que se dá o conhecimento 

(LOURO, 2008, p. 64). 

 

A proposta é problematizar o que é conhecido, questionar como chegamos a 

conhecer algumas coisas e desconhecer outras. Não há, no currículo, a ideia de multiplicidade, 

havendo certo desconhecimento acerca dos gêneros e sexualidades no que diz respeito à 

suposta continuidade entre sexo-gênero-sexualidade. Louro (2008, p. 65) defende que “a 

premissa que afirma que determinado sexo indica determinado gênero e este gênero, por sua 

vez, indica ou induz o desejo”. Dessa forma, os sujeitos que fogem a essa norma e promovem 

uma descontinuidade dessa lógica são considerados como “minoria” e marginalizados dentro 

de um currículo que é pensado para a “maioria”.  

Tomaz Tadeu da Silva (2017, p.87) apresenta a perspectiva crítica do 

multiculturalismo a partir de duas concepções, uma pós-estruturalista e outra materialista. Na 

primeira, a diferença é construída no interior dos processos linguísticos de significação, ou 

seja, a diferença não é natural, mas produzida por meio de práticas discursivas e o “ser 

diferente” nunca é absoluto, mas sempre em relação ao outro, o “não diferente”, logo, o 

processo de significação que constrói a diferença se dá articuladamente com as relações de 

poder.  

De acordo com a concepção materialista, enfatiza-se que “os processos 

institucionais, econômicos, estruturais que estariam na base da produção dos processos de 

discriminação e desigualdade baseados na diferença cultural” (SILVA, 2017, p. 87). Assim, a 

análise da diferença não deveria ficar limitada a práticas discursivas, mas se concentrar 

também nas estruturas econômicas e sociais onde são institucionalizadas e legitimadas as 

desigualdades fundadas nas diferenças. 

A partir dessa contextualização, Silva (2017) questiona quais seriam as 

implicações nos currículos a partir do multiculturalismo. Ora, nos Estados Unidos, os grupos 

socialmente subordinados constituíram uma profunda crítica àquilo que era considerado como 

o cânone literário e cientifico dentro do currículo universitário tradicional. “Eles 

caracterizavam esse cânon como a expressão do privilégio da cultura branca, masculina, 
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europeia, heterossexual”, argumenta Silva (2017, p. 88). Seria necessário, portanto, uma 

maior representatividade das diversas contribuições culturais dos grupos dominados. 

Silva (2017) aponta ainda, que a perspectiva liberal defende um currículo 

multiculturalista a partir do ideal de tolerância e respeito ente as culturas, o que, do ponto de 

vista crítico seria um pensamento que corrobora com a manutenção das relações de poder, 

uma vez que a ideia de “tolerância” advém do pressuposto de que há uma superioridade por 

parte de quem se dispõe a “tolerar”. Nessa direção, as diferenças não deveriam ser meramente 

toleradas, mas deveriam ser enfatizadas as relações de poder que estão na base das 

desigualdades. Um currículo que parte dessa concepção, não estaria restrito somente a 

promover a tolerância, mas a investigar profundamente os processos sociais e culturais pelos 

quais se dão a produção das diferenças, através das relações sociais de poder e assimetria, 

bem como, o papel do gênero e da raça na reprodução dessas desigualdades. 

É preciso que haja um movimento de problematização do currículo. Como propõe 

Louro (2008), é preciso “estranhar o currículo” de modo a refletir como determinadas marcas 

valem mais que outras e porque, como as marcas culturais distinguem sujeitos e se constituem 

em marcas de poder, na reiteração de normatizações que regulam corpos, sujeitos e 

identidades, instituindo o que é legítimo e o que é moral, em um gesto que engendra o lugar 

do subalterno. Se torna necessário desconstruir as narrativas e representações hegemônicas no 

interior do currículo, com vistas a centrar-se nas questões históricas, sociais e institucionais, 

na construção de um currículo político, um currículo voltado para a teoria e pedagogia queer, 

de modo que “uma teoria e uma política voltadas, inicialmente, para a multiplicidade da 

sexualidade, dos gêneros e dos corpos possam contribuir para transformar a educação em num 

processo mais prazeroso, mais efetivo e mais intenso” (LOURO, 2008, p. 72). 

 

Um currículo inspirado na teoria queer é um currículo que força os limites das 

epistemes dominantes: um currículo que não se limita a questionar o conhecimento 

como socialmente construído, mas que se aventura a explorar aquilo que ainda não 

foi construído. A teoria queer – essa coisa “estranha” – é a diferença que pode fazer 

a diferença no currículo (SILVA, 2017, p. 109). 

 

Para além de um currículo que contemple as representações sociais e que acrescente a 

diversidade cultural, precisamos de um currículo crítico e contestador. Um currículo que procure “lidar 

com a questão da diferença como uma questão histórica e política” (SILVA, 2017, p. 102). Uma 

política educacional e um currículo antipatriarcal, contra hegemônico e verdadeiramente emancipador 

em todas as suas instâncias. Admitindo-se a importância da literatura para a formação humana, e o seu 

entendimento enquanto ferramenta fundamental para o aprendizado na escola, entende-se que a 
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produção literária voltada para a infância e a juventude, no contexto escolar, constitui-se como um 

mecanismo pedagógico eficaz para o ensino na infância. Nesse estudo especificamente, enfatizamos a 

obra de Ruth Rocha “Faca sem ponta, galinha sem pé” como meio literário útil para promover certos 

enfoques e abordagens acerca dos gêneros e sexualidades, bem como desmistificar noções 

estereotipadas e preconceituosas fundadas nas construções de feminilidades e masculinidades. 

4 CONCLUSÃO 

Compreender as relações de gênero enquanto relações de poder é algo necessário 

para alcançar as dimensões dos sujeitos e dos sentidos produzidos socialmente. Como aponta 

Silva (2017, p. 91), “gênero opõe-se, pois, a sexo: enquanto este último termo fica reservado 

aos aspectos estritamente biológicos da identidade sexual, o termo gênero refere-se aos 

aspectos socialmente construídos do processo de identificação social”.  

Judith Butler (1990) avança nessa discussão porque questiona o caráter imutável 

do sexo, pois, para ela, o sexo, assim como o gênero, também é socialmente construído. Por 

sua vez, Louro (2008, p. 67) defende que o “o sexo é, ele próprio, uma postulação, um 

constructo que se faz no interior da linguagem e da cultura”. Compreendemos assim que a 

forma como homens e mulheres são percebidos socialmente diz respeito ao conjunto de 

símbolos e valores construídos em torno dos sexos e, assim, características biológicas 

adquirem significados sociais para além de distinções físicas.  

Portanto, as desigualdades entre homens e mulheres, homossexuais e 

heterossexuais fundadas nos papéis de gênero, socialmente construídos ao longo do tempo, 

não são naturais, mas foram naturalizadas e precisam ser questionadas, precisam ser 

subvertidas. Isto posto, não há justificativa que se sustente para que Joana não possa jogar 

futebol ou para que Pedro não possa ver novela. Foi preciso que eles trocassem de “papéis” 

para que entendessem que esses papéis não são imutáveis. E é preciso que a escola esteja 

pronta para respeitar e acolher o Pedro que se identifica como Pêdra, ou a Joana que se vê 

como Joano, e ainda, a Joana que gosta da Maria e o Pedro que gosta do João. Mais que isso, 

é preciso adotar um currículo e uma política educacional inclusivos, que não marginalize 

nenhuma sexualidade, nenhum gênero e nenhuma experiência, mas que seja um espaço de 

livre expressão e aprendizado. 

Os corpos carregam marcas de opressão, de transgressão, corpos contam histórias, 

é a partir dos corpos que as pessoas vivenciam ser mulheres, negras, lésbicas, homossexuais, 

transexuais, e é a cultura, a lente que nos permite ler esses corpos. Logo, as diferenças sociais, 

de raça, gênero e sexualidade produzem sistemas de hierarquia que marginalizam e silenciam 

mulheres, homossexuais, lésbicas, negras e negros. As representações sociais, nas mídias, na 
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literatura e no currículo constroem valores junto com a sociedade, e também contribuem com 

a naturalização de comportamentos e a legitimação do preconceito e da desigualdade. 

Portanto, é importante que as imagens e personagens presentes nos livros didáticos não 

deturpem as múltiplas identidades e não reproduzam estereótipos de gênero e raça, 

conservando a consciência histórica e a complexidade das diversidades na representação de 

grupos socialmente oprimidos. Que o currículo seja inclusivo, mas, se não puder, que seja ao 

menos problematizado.  
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Resumo 

O afeto e as singularidades das narrativas de vida podem se entremear com a literatura? Este 

artigo compõe uma análise de “O cego Estrelinho”, conto de Mia Couto, traçando a 

composição do mundo da literatura e da realidade. Na literatura: no texto de nossa análise, as 

formas narrativas aparecem repletas de desejo e advêm da “leitura de mundo” de uma pessoa 

que, sendo cega do ponto de vista biológico, possui uma forma de ver ampliada pelo olhar 

simbólico que se dá através da linguagem poética. Essa pessoa é o cego Estrelinho, 

protagonista do texto de Mia Couto. Na realidade:  traçamos uma reflexão, a partir da 

personagem, sobre as formas de existência e de desejo no mundo dos deficientes visuais. 

Esses dois pontos partem do pressuposto de que as palavras podem circular esses dois 

mundos: o real e o literário se complementam mutuamente no plano linguístico e na re-

existência dos sujeitos e de suas visões. Dessa maneira, as análises circundam a informação, a 

comunicação, os sujeitos e as personagens que, através da percepção, produzem na narrativa 

Literária uma forma de leitura de mundo. 

 

Palavras-chave: Deficiência visual. Leitura de mundo. Narrativas de vida. Espaço. 

Literatura. 

 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

Um texto a seis mãos. Nenhuma das autoras é deficiente visual. Só podem 

perceber/imaginar a deficiência pelo relato de pessoas cegas, ou pela literatura. A percepção 

do espaço é singular e definidora da existência de cada uma de nós e, igualmente, para as 

pessoas que não têm a possibilidade biológica de enxergar. Mas há, também, os que não têm a 

possibilidade de enxergar simbolicamente, mesmo quando os olhos estão aptos a ver.  

                                                
1
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2
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Em relatos de trabalho de campo no mês de abril de 2019, realizado pelo projeto 

de pesquisa de mestrado em Geografia intitulado “Espaço, sujeito e existência dos 

trabalhadores deficientes visuais na cidade de Goiânia”, foi possível identificar um pouco 

das singularidades da existência de sujeitos com deficiência visual. Viu-se que nas relações 

pessoais – a arte do afeto – e os conflitos relacionais também podem interferir na relação 

sujeito-espaço.  

“O cego Estrelinho”, personagem do conto de Mia Couto, também experimenta 

os conflitos da relação entre o desvistado, o guia vidente Gigito e sua irmã Infelizmina. Neste 

artigo, recorremos à Literatura para narrar que os devires de pessoas videntes e não videntes 

não dependem dos olhos biológicos, mas dos olhos simbólicos.  

Nesse sentido, identificamos que, no conto, a linguagem fática de Infelizmina se 

aproxima do texto informacional e a capacidade inventiva de Gigito só se realiza por meio de 

narrativas. Somente ela produz alteridade e afetos comunicacionais. Assim, misturamos, em 

nossa análise, informação, comunicação, pessoas e personagens videntes e cegas para dizer da 

Literatura como um modo de ler o mundo. 

 

2 DA LITERATURA, DA COMUNICAÇÃO E DO DEVIR 

Segundo Chaveiro (2015) a literatura contribui para o reconhecimento da 

importância dos dizeres da experiência, os quais cumprem o papel de discernimento dos 

sentidos espaciais. Para ele, “[...] o sujeito se faz linguagem. E a linguagem se faz para que o 

sujeito exista, se relacione, promova encontros” (Chaveiro 2015, p.45). Dessa forma, partimos 

do pressuposto de que o mundo é construído na linguagem e no caldeirão de símbolos em que 

fomos mergulhados. 

Nas observações realizadas no trabalho de campo realizado no mês de abril de 

2019, pelo projeto de pesquisa de mestrado em Geografia intitulado “Espaço, sujeito e 

existência dos trabalhadores deficientes visuais na cidade de Goiânia”, vimos que as pessoas 

com deficiência visual se relacionam mais entre si do que com outras pessoas videntes. 

Casamentos e amizades entre os próprios cegos são mais comuns. Nas ruas de Goiânia, ou em 

qualquer cidade, vemos pessoas com baixa visão acompanhando-os.  

Rara a vez em que há relações simétricas e tranquilas entre videntes e deficientes 

visuais. Por certo, a hierarquia dos que veem pelos olhos tutela a existência e vivências 

espaciais dos que vêm pelas palavras. No conto O cego Estrelinho, de Mia Couto, vemos essa 

dependência acontecer, tal como vimos no campo de nossa pesquisa. Todavia, a narrativa 
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literária subverte as cegueiras e permite a experiência dos devires do cego que vê e da vidente 

que não enxerga. Necessitamos dessa Literatura para empreender o mergulho nas cegueiras 

dos não-cegos e nas vidências dos cegos. Sigamos. 

A nossa análise aponta para os elementos da literatura e para dois elementos do 

universo teórico comunicacional, a informação e a comunicação, que frequentam, ao nosso 

modo de ver, a narrativa literária de Mia Couto. Nesse caso, o pressuposto teórico é o de que a 

informação não produz processos comunicativos porque não cria imagens e não gera ações.  

Além do mais, a superposição de dados informativos, por si só, não constitui 

sentido simbólico e, por isso, nem experiência nem memória. Expliquemos a partir de Walter 

Benjamin. Este autor (1994, p. 199) pondera que, na história das narrativas do mundo, há dois 

modelos arquetípicos de narrador. O primeiro se refere àquele “camponês-sedentário”: ele 

tem o mérito da distância temporal, ou seja, ele se fixou à terra há tanto tempo que, 

resguardado pela experiência, conta histórias de “épocas distantes”, de um mundo que não 

mais “está” a olhos nus, mas que ainda “está” na rememoração do passado e dos valores 

conferidos a ele. A segunda matriz de narradores é marcada pelo modelo do “marinheiro-

comerciante”, que tem o mérito da distância espacial, que capta a atenção pelas histórias dos 

longes, dos reinos distantes experimentados, das indumentárias exóticas.  

Para Benjamin, a informação corrompe todo o relevo à memória produzida pela 

experiência do contar, vez que, no texto simplesmente informativo, o espaço e tempo são 

apresentados justamente a partir de uma verificação imediata, ou seja, em tempo real, sem 

distância. Assim, não sobrevive a memória do sábio, pois ela depende da experiência de quem 

tem histórias remotas a contar, de quem sabe mais do que o meramente “imediato”, do que a 

bruta contemporaneidade. 

A informação, portanto, porque não é narrativa, não gera alteridade, empatia ou 

quaisquer outros afetos. No entanto, ela é o ponto de partida para uma boa narrativa ou uma 

boa história. Necessária, se verdadeira. Gabriel García Márquez (1982) diz que nada é mais 

nocivo à ficção do que uma mentira. A verdade liberta a imaginação. E a mentira, para ser 

mantida, encarcera o mentiroso. Isso torna impossível a arte literária, porque o leitor ao 

descobrir-se enganado desconfiará da narrativa. O mesmo vale para as narrativas não-

ficcionais.  

Mia Couto, com seus personagens de O cego Estrelinho, põe em tensionamento a 

linguagem dos desvistados, dos que veem, mas não simbolizam, e dos que veem o mundo 

pelo viés literário. Pela ordem: Estrelinho, o cego. Infelizmina, a irmã de Gigito que não 
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conhece o amor nem a esperança. E Gigito, o guia-narrador do cego. A tensão se estabelece 

pela linguagem de cada um desses personagens e nas mudanças que ocorrem quando a 

linguagem fática de Infelizmina não dá conta de suprir a ausência do guia-narrador que foi 

chamado à guerra. Resta ao cego, que não vê, mas simboliza, reestabelecer a linguagem. E 

esta só é possível pelo sujeito desejante. Do que cabe concluir: a narrativa, ficcional ou não, é 

devota do desejo. Vamos à análise. 

 

2.1 O CEGO E A LINGUAGEM INVENTIVA 

O conto O cego Estrelinho se organiza em dois planos de sentido. O primeiro é 

aquele da extração simples da fábula
4
: no texto, lemos a história de Estrelinho, um cego que é 

guiado pelas mãos de Gigito. Gigito é um “falador-fabulador” do mundo. Ele o descreve, 

sempre o fantasiando, a Estrelinho, que se diverte, pois passa a ver a realidade à sua volta com 

boas doses de fantasia e de sonho e de desejo. 

Estrelinho sabe da fundamental importância de uma narração desejante e vívida 

em sua existência de cego. Para dizer da crucial presença de Gigito no cotidiano do 

protagonista, o narrador irá dizer: “Memória de Estrelinho tinha cinco dedos e eram os de 

Gigito postos, em aperto, na sua própria mão”. Ao cego também é evidente a conexão entre os 

dois: “se você morrer, tenho que morrer logo no imediato. Senão: como acerto o caminho para 

o céu?”. 

Todavia, em dado momento, naquilo que chamamos, de acordo com Aristóteles, 

de peripécia
5
, ou seja, de uma reviravolta que abala a ordem e o equilíbrio da história, Gigito 

é chamado à guerra. Nesta convocação para servir ao Exército, há a morte simbólica de 

Estrelinho. Ele passa a ficar desgostoso da vida, pois as mãos-guias que o faziam dormir 

tranquilo são levadas para longe. É só neste instante – quando lhe é tirada a possibilidade de 

um desejo narrativo advindo do amparo em Gigito – que Estrelinho passa, de fato, a se sentir 

cego. “Agora, só agora, sou cego que não vê”, diz a personagem. 

                                                
4
  Tomamos emprestadas as teorizações de Tomachevski.  Para o formalista, a fábula diz respeito ao conjunto 

de acontecimentos que nos são comunicados no decorrer da obra, uma espécie de síntese da história narrada, 

ou seja, uma apresentação sumária, ordenada lógica e cronologicamente, dos fatos comunicados pela 

narrativa. Quando resumimos a história de um filme, um conto ou um romance, contando-a brevemente a um 

interlocutor, por exemplo, nada mais fazemos do que extrair a fábula dessas narrativas, exposta de acordo 

com a ordem natural, isto é, de acordo com a ordem causal dos acontecimentos (TOMACHEVSKI, 1976, p. 

173). 
5
  Utilizamos o termo no sentido clássico, referente à Arte poética, de Aristóteles.  O grego já dizia que a 

peripécia é uma mudança “das ações no sentido contrário [...] e isso, repetimos, segundo a verossimilhança 

ou a necessidade” (ARISTÓTELES, p. 30, 1980). Adaptando suas palavras, dissemos que a peripécia é a 

reviravolta na história, um acontecimento que muda a ordem das coisas e que, desta feita, prende a atenção 

do leitor para um desfecho mais surpreendente ou para uma narrativa mais conflituosa. 
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Entretanto, o amigo-guia lhe assegura: Gigito mandaria sua irmã, Infelizmina, 

para lhe narrar o mundo. Antes da chegada da nova companheira, Estrelinho vê-se na sarjeta, 

envolto a vários tons de silêncios e de escuridões. Quando Infelizmina chega a seu convívio, 

ela passa então a lhe descrever o mundo: mas não há, na prosa da mulher, encantamento, 

tampouco há fantasia. Ela informa a realidade em um processo apenas descritivo e factual, 

fático. E, assim, era como 

 

se Estrelinho, por segunda vez, perdesse a visão. Porque a miúda não tinha nenhuma 

sabedoria de inventar. Ela descrevia os tintins da paisagem, com senso e realidade. 

Aquele mundo a que o cego se habituara agora se desiluminava. Estrelinho perdia os 

brilhos da fantasia. Deixou de comer, deixou de pedir, deixou de queixar. Fraco, ele 

careceu que ela o amparasse já não apenas de mão, mas de corpo inteiro (COUTO, 

2019?). 

 

Todavia, em um desses amparos “de corpo inteiro”, Estrelinho percebera os seios 

redondos da nova companheira. Assim, não quis dela só a mão: procurava-a toda. Entregue ao 

desejo, pela primeira vez se provando pelo afago da outra, provando o gozo sexual, Estrelinho 

“se revive”, reanima-se. De novo, era um homem completo. 

Quando, já ao final do conto, um mensageiro de guerra traz a notícia de que 

Gigito morrera em combate, o cego não se espanta, talvez porque já tivesse passado por 

aquela primeira morte decorrente da partida do guia companheiro. Já Infelizmina, só ali, passa 

a morrer por dentro. Emudece-se. Como diz o narrador: “tristonhava, definhada. E assim 

ficou, sem competência para reviver”. Mas é aí que há o triunfo da história – aquele capaz de 

fazer com que a Literatura “fale” em intenção de um povo que falta e que é oprimido pelas 

hegemonias. Estrelinho passará a guiar Infelizmina. Ora, o cego já havia aprendido a ver, isto 

é, já havia aprendido a percorrer, pelo recurso à linguagem, os mais entusiasmados 

firmamentos. 

 

Então iniciou de descrever o mundo, indo além dos vários firmamentos. Aos poucos 

foi despontando um sorriso: a menina se sarava da alma. Estrelinho miraginava 

terras e territórios. Sim, a moça, se concordava. Tinha sido em tais paisagens que ela 

dormira antes de ter nascido. Olhava aquele homem e pensava: ele esteve em meus 

braços antes da minha actual vida. 

E quando já havia desenvencilhado da tristeza ela lhe arriscou de perguntar: 

– Isso tudo, Estrelinho? Isso tudo existe aonde? 

E o cego, em decisão de passo e estrada, lhe respondeu: 

– Venha, eu vou-lhe mostrar o caminho! (COUTO, 2019?). 

 

Decorre daí o segundo plano de sentido da história, advindo de uma interpretação 

metafórica da narrativa. Expliquemos: as actantes de Mia Couto são construídas para gerar 

surpresa nos leitores. E. M. Forster, no livro Aspectos do romance, classifica a existência de 
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dois tipos de personagens literárias: as planas, ou seja, aquelas constituídas pelo escritor “ao 

redor de uma única ideia ou qualidade” (FORSTER, 1974, pp. 53-54); e as redondas, 

construídas com dinamismo introspectivo. Tal dinamismo leva os leitores à surpresa – são 

personagens que nos fisgam do início ao fim do texto, pois seus pensamentos e sensações são 

variáveis e dinâmicos, construídos a partir de uma estrutura psíquica complexa.  

Percebe-se aí o nível de complexidade no conto de nossa análise. Estrelinho é um 

cego que vê pela linguagem. Gigito é um sonhador que tem, como contraponto às suas 

fabulações, a concretude do aço da arma e da dor do combate... Ora, não é gratuito, no conto, 

que seja “a guerra” o pretexto para o fim da narrativa fantasiosa, pois esta escolha demonstra 

a crítica do escritor à realidade. É como se nós, ao lermos o texto, nos perguntássemos: “ora, 

não se pode narrar em paz os sonhos de um mundo sem que a dura realidade política nos 

mate?”. Infelizmina é aquela afeita à visão descritivista, incapaz de fabular, mas que, ao se 

perceber morrendo, depois de um baque, deixa-se levar pelas fantasias, nada denotativas, de 

um cego!  

Todas essas actantes são redondas, pois carregam ambiguidades e dinamismos. E 

por isso a leitura é instigante. No mais, elas fundamentalmente metaforizam um sentido 

submerso ao conto: para além da história de Estrelinho, trata-se de uma história sobre a força 

da linguagem inventiva, pois é apenas por ela que o mundo se torna possível. Este é o 

segundo plano de sentido – a que nos referimos no início desta análise – do texto de Mia 

Couto. Intuímos, a partir daí, que a realidade só é acessível pela via do sonho e do desejo. 

Nisso, videntes e não videntes se igualam.  

Há assim a superação das dicotomias: a deficiência visual, em O cego Estrelinho, 

ocorre apenas àqueles incapazes de povoar a realidade pela via desejante, sejam eles vedores 

ou não vedores. O cego, então, ganha relevância: iniciado pelo amigo Gigito, ele – o sonhador 

– é quem, ao desfecho da história, mostrará caminhos, decidindo passo e estrada. Mia Couto 

lança seu leitor à subversão do pensamento dominante centrado “na visão perfeita”: a visão 

perfeita é, pois, a do cego-poeta que a partir do escuro dos olhos imagina e vê o mundo, 

conquistando a realidade pela linguagem fabuladora.  

Opera-se assim o devir: embora não sejamos cegos, devimos-Estrelinho e 

queremos provar o mundo a partir de seu escuro-vedor. Narrativamente, no plano da 

arquitetura textual, há um ponto interessante à análise. Quando Gigito vai embora, a cena é 

assim construída:  
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O cego estendeu o braço a querer tocar uma despedida. Mas o outro já não estava lá. 

Ou estava e se desviara, propositado? E sem água ida nem vinda, Estrelinho escutou 

o amigo se afastar, engolido, espongínquo, invisível. Pela primeira vez, Estrelinho se 

sentiu invalidado (COUTO, 2019?). 

 

Até esse trecho, a voz narrativa – o ponto de vista de onde a história parte – se 

posicionava, em processo de onisciência, fora do mundo do relato. Isso significa que ela 

narrava em terceira pessoa, constituindo-se como aquilo que Norman Friedman (1967, p. 174) 

chamou de onisciência neutra: uma perspectiva ilimitada pela qual o narrador não assume o 

ponto de vista de nenhum personagem, contando-nos a história como quem tudo sabe, 

observando-a por todos os ângulos, sem privilégio de nenhum, à maneira de um deus 

(FRIEDMAN, 1967, p. 175). 

Todavia, neste trecho há uma pequena mudança. Observem as frases: “Mas o 

outro já não estava lá. Ou estava e se desviara, propositado?”. O narrador, aqui, já não está 

fora da história, ou seja, já não a observa externamente, como um deus. Ora, se estivesse, 

saberia se Gigito já teria ido ou não embora. Há aqui uma breve e essencial mudança na voz 

narrativa: ela se coloca dentro da história, assumindo as dúvidas da personagem Estrelinho. 

Desta feita, é como se nós, leitores, estivéssemos vendo “a despedida de Gigito” pela dor do 

cego, pela incerteza de seu escuro. Sai-se da onisciência neutra e se chega, neste breve 

momento, à onisciência seletiva (FRIEDMAN, 1967, p. 177).   

E tal instante é fundamental porque é exatamente aqui – a partir desta estratégia 

composicional – que o leitor devém-cego, passando a provar o mundo a partir desta 

subjetividade. É assim, portanto, que o trabalho estético com a palavra possibilita o 

reconhecimento de alteridades.   

 

2.2 O CEGO ESTRELINHO E AS OUTRAS DEFICIÊNCIAS VISUAIS 

Queremos agora traçar as conexões entre a experiência vivida em campo, com os 

deficientes visuais, e a experiência subjetiva de leitura do conto O cego Estrelinho, de Mia 

Couto. Para isso, vamos nos guiar pelas seguintes perguntas: quais foram as estratégias 

narrativas do autor para sensibilizar seus leitores de forma tão grandiosa a ponto de eles 

captarem o ponto de vista de um não vidente, imbricando-se verdadeiramente nesta forma 

específica de ver o mundo? Como Mia Couto consegue, no conto de nossa análise, provocar 

em nós – videntes leitores – o que se concebe como reconhecimento de alteridades? 

 Para explicar esse termo, recorremos à Giselle Bueno. Ela explica que “para que 

o outro seja reconhecido como tal, isto é, para que a diferença seja positivamente elaborada, é 
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necessário que ocorra, primeiramente, uma identificação entre o eu e o outro”. (BUENO, 

2006, p. 856). Esse processo de interação é responsável por uma elaboração saudável da 

diferença. Sem ele, resta-nos a truculência. Assim, podemos dizer com tranquilidade que Mia 

Couto – ao propiciar nosso mergulho no mundo da cegueira, dos amores e dos desejos de 

Estrelinho – atua no sentido de fazer com que seus leitores rompam com a truculência.  

Em vez de “darmos de ombros” ao mundo dos não videntes, a cada linha do texto 

vamos nos inteirando sobre o que é a vida de um cego, sobre os devires que um deficiente 

visual tem de compor para viver plenamente suas possibilidades existenciais. Vemo-nos a nós 

mesmos nesses devires: elaboramos de modo positivo, pois, nossas diferenças.   

O filósofo Deleuze, em breve ensaio intitulado A literatura e a vida, vai explicar 

que a leitura literária inaugura em nós “uma terceira pessoa que nos destitui do poder de dizer 

Eu” (DELEUZE, 2008, p.13). Expliquemos: para Deleuze (2008, p.13), a função fabuladora 

da literatura “não consiste em imaginar nem projetar um eu”, embora, obviamente, as 

personagens literárias estejam perfeitamente individuadas. Tampouco, a literatura consistirá 

em inventar, para fazer refletir a vida, tipos gerais e imprecisos (DELEUZE, 2008, p. 13). 

Então nos perguntamos: ora, se Deleuze explica que o mundo literário não se preocupa com o 

eu, mas tampouco se preocupa com um tipo geral que possa carregar toda a potencialidade de 

“nós”, com o quê, de fato, a literatura se preocupa e se ocupa?  

Em A literatura e a vida, o filósofo explica que os traços individuais das 

personagens as elevam – e elevam os leitores – ao devir. O devir é uma zona de vizinhança: 

aquele que “devém” vem a ser. Ao ler literatura, podemos vir a ser (devir) cegos, mulheres, 

animais, vegetais, homens perseguidos... Enfim, toda uma ordem de personagens que retratam 

os seres desejantes que nos escapam e que estão além de nossas identidades. Por isso, não se 

trata simplesmente de um “eu”. Também não se trata de uma generalidade, de um tipo, pois, 

para chegar a se experimentar a proximidade com o outro, passou-se por uma leitura de um 

personagem inteiramente único – subjetivado narrativamente de forma individual. 

Seguindo a nomeação de Deleuze (2008, p. 11), a “zona de vizinhança” advém do 

fato de que não nos transformamos no outro – sequer nos colocamos “no lugar” dele. Apenas 

– e isso já é muito – experimentamos a zona informe da proximidade. Desta feita, somos 

“qualquer coisa de intermédio”
6
 entre o eu e este outro que nos modifica no devir. E o filósofo 

complementa: “devir não é atingir uma forma (identificação, imitação, Mimese)”, mas é 

                                                
6
  Eu não sou eu nem sou o outro, Sou qualquer coisa de intermédio: Pilar da ponte de tédio Que vai de mim 

para o Outro. (MÁRIO DE SÁ CARNEIRO. In: http://www.algumapoesia.com.br/poesia/poesianet070.htm. 

Acesso em: 14/04/2019.) 

http://www.algumapoesia.com.br/poesia/poesianet070.htm
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encontrar um “componente de fuga que se furta à sua própria formalização” (DELEUZE, 

2008, p.11). E aqui damos nossa interpretação do texto deleuziano: o leitor chega, através da 

personagem literária à qual se mescla e se incorpora, a um inacabamento pelo qual ele 

experimenta o que seria a vida do outro, sem sê-lo. De forma móvel e fluida, “o devir está 

sempre ‘entre’ ou ‘no meio’” (DELEUZE, 2008, p.11). 

É assim que a literatura, com seus devires-homens-mulheres-peixes-plantas, 

provoca em nós o que chamamos de “reconhecimento de alteridades”. Inventa-se, nas 

palavras deleuzianas, um povo que falta:  

 

A literatura como enunciação coletiva de um povo menor, ou de todos os povos 

menores, que só encontram expressão no escritor e através dele. Embora remeta 

sempre a agentes singulares, a literatura é agenciamento coletivo de enunciação. A 

literatura é delírio. [...] Não há delírio que não passe pelos povos, pelas raças e 

tribos, e que não se ocupe da história universal (DELEUZE, 2008, p. 14-15).  

 

Para Deleuze (2008, p.15), o delírio é salutar quando invoca os oprimidos que não 

param de “se agitar sob as dominações”, que não param de “resistir a tudo que esmaga e 

aprisiona”. Nesse sentido, devir um ser que esteja para além de nós mesmos, vir a 

experimentá-lo nesta ponte, neste entre, é abrir um sulco na literatura: e nesta lacuna viva, 

pelo trabalho estético, cabem as possibilidades subjetivas e existenciais de povos que são 

rechaçados constantemente pelo poder ordenador de uma hegemonia que oprime. Nas 

palavras belíssimas de Deleuze:  

 

Fim último da literatura: pôr em evidência no delírio essa criação de uma saúde, ou 

essa invenção de um povo, isto é, uma possibilidade de vida. Escrever por esse povo 

que falta (“por” significa “em intenção de” e não “em lugar de”.) (DELEUZE, 2008, 

p.15) 

 

Mia Couto assim consegue: nós, seus leitores, devimos-cego, isto é, passamos a 

ser cegos, sem jamais sê-los. Não é possível que, de posse de nossa visão – seja míope, 

astigmática, hipermétrope ou límpida sem quaisquer espécies de vidros –, consigamos provar 

em nossas vidas cotidianas a cegueira. Os poderes oficiais valorizam, afinal, o reino da visão.  

Todavia, a literatura opera o delírio, opera o impossível: pela leitura, vamos de mãos dadas a 

Estrelinho e entendemos essa outra forma de ver possibilitada pela deficiência visual. 

Entendam: é um “ver” possibilitado e garantido pela deficiência visual; e não um “ver” 

ocorrido apesar da cegueira. A deficiência é assim positivada como uma das mil formas 

possíveis – e belas, pois plenas de possibilidades – da existência.  
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3 CONCLUSÃO 

Por que ler Mia Couto para realizar uma pesquisa no campo da Geografia e da 

Comunicação? Por que ler literatura e pensar na linguagem fabuladora se, afinal, fazemos 

“Ciência”? Respostas são, quase sempre, simplificadoras de sentidos. Melhor ficar com as 

perguntas. No reino das indagações é possível criar, subverter, rebelar, transformar. No reino 

das respostas, há apenas um ponto de partida para novas perguntas e novas transformações. 

Tentamos demonstrar aqui que a leitura literária possibilita o reconhecimento de 

alteridades e que ela, a partir do devir, permite a invenção de uma ética que falta. Quando nós, 

videntes, devimos-cego na leitura do mundo de Estrelinho, podemos voltar à nossa pesquisa 

com os deficientes visuais mais aptos a compreender a realidade de nossos entrevistados.  A 

lição fundamental é a de que o cego concebe o mundo a partir de formas de olhar que não se 

constituem na incapacidade da visão, mas que, ao contrário, constituem-se plenamente a 

partir de uma rica gama de possibilidades sensitivas.  

Por fim, a tensão entre comunicação e informação, no conto de Mia Couto, pode 

ser aproximada da pesquisa geográfica ora em curso. Como o espaço geográfico é constituído 

na relação entre pessoas videntes e não-videntes? Iniciamos nosso artigo afirmando a 

existência de uma tensão entre esses sujeitos. Em fase inicial, a pesquisa “Espaço, sujeito e 

existência dos trabalhadores deficientes visuais na cidade de Goiânia” revela que as pessoas 

com deficiência visual se relacionam mais entre si do que com outras pessoas videntes. Há 

que se perguntar o porquê. Respostas parecem circular em questões sobre identidade, 

insegurança, exclusão, medo, hábito etc., de ambos os lados. 

Com Mia Couto escapamos das respostas e encontramos possíveis saídas. Ele nos 

mostra que Infelizmina (infeliz porque não conhece o desejo, não é desejante e, portanto, não 

habita o simbólico) é infeliz quando apenas cataloga a realidade. Mas, ao atravessar o muro da 

cegueira do mundo catalogado e informativo para o mundo simbólico e do desejo – que aqui 

defendemos ser o da narrativa, da comunicação, da literatura –, ela “se sarava da alma” 

enquanto o cego “miraginava terras e territórios”. Essa subversão é também espacial e 

geográfica.   

Na vida real, há um jogo bastante comum. Quando se quer alterar o nível de 

percepção de pessoas videntes sobre um fato/realidade, solicita-se a esse alguém, ou grupo de 

pessoas, fechar os olhos. A cegueira simulada – simulada porque consciente – é um 

mecanismo de atravessar a percepção dos objetos mediada pela luz à percepção mediada pela 

ausência de luz. Há uma simulação da experiência de não ver do mesmo modo ou com as 
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mesmas referências. Mas essa experiência não se constitui apenas pelo ato de fechar os olhos. 

Ela opera justamente no campo da linguagem. 

Para uma pessoa cega é impossível esse jogo, porque não há como simular a 

percepção pela mediação da luz. Nesse caso, somente a palavra, a palavra em comunicação, 

em literatura, pode atravessar esse abismo de luzes e não luzes que separa videntes de não 

videntes. Porque as palavras se vestem de luzes e não luzes. Sobre isso vale, por último, 

confirmar: na relação entre cegos e não cegos, só a linguagem comunicacional/literária salva 

porque somente ela produz alteridade e permite a experiência. Se a linguagem condena, cabe 

a ela, também, a redenção. Fim do começo dessa história. 
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Resumo 

Este artigo discorre sobre temas recorrentes em algumas das produções literárias de Fiódor 

Dostoiévski. As obras analisadas, para isso, foram O Duplo (2013), Bobók (2012) e Os 

Irmãos Karamázov (2008), embora outras também são mencionadas como Recordações da 

Casa dos Mortes e Crime e Castigo. Como percurso metodológico, o estudo percorreu obras 

desse escritor russo e de críticos, sendo possível afirmar que dilemas como vida e morte, 

relação eu-outro, razão e loucura, realidade e fantasia são recorrentes. Dito de outro modo, as 

obras de Dostoiévski são atravessadas por temas universais, garantindo assim o 

prolongamento de sentido e da atualidade desse escritor cujo quilate assegura sobrevivência 

assentada em preceitos da arte, da estética. 

 
Palavras-chave: Dostoiévski. O Duplo. Bobók. Os Irmãos Karamázov. 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem como objetivo apresentar um pouco da discussão promovida nos 

estudos sobre a obra de Dostoiévski a partir do projeto de extensão intitulado Saberes da (e 

sobre a) literatura vinculado a Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás. De 

antemão, necessário antecipar que análise alguma esgota uma obra literária e que seus saberes 

e dizeres sobre o mundo dele se desvinculam ao abordar aspectos do humano esteticamente 

sustentados pela arte. Candido (2002) defende, inclusive, a função humanizadora da literatura 

assegurada como a “capacidade que ela tem de confirmar a humanidade do homem”, que o 

exprime e, posteriormente, atua sobre ele. Para ele, a literatura pode formar porque age sobre 

a vida não como apêndice instrucional, mas, por expor contradições, valores supostamente 

“assentados” e possíveis “vir a ser”, humaniza de modo mais profundo. 

Todavia, o que se espera aqui é um debruçar-se ligeiro sobre obras, dentre tantas, 

que fustigam e desassossegam o leitor. Veiga (1987), ao descrever qual a atitude 

verdadeiramente revolucionária de um escritor, indaga que o ideal seria “mostrar uma 

população oprimida reagindo e acabando com a opressão (uma mentira), ou mostrá-la 

sofrendo resignadamente?”. Caso a resposta apontasse para a solução primeira, como mentira, 

                                                
1
  Doutora em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás.  
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a obra seria abandonada pelo leitor. O livro precisa desassossegar, justifica o escritor. 

Desassossego pode ser percebido em muitas obras de Dostoiévski, no caso específico deste 

estudo em O Duplo (2013), Bobók (2012) e Os Irmãos Karamázov (2008). Ali dilemas como 

vida e morte, relação eu e o outro, razão e loucura, realidade e fantasia são recorrentes.  

Os sentidos nelas apontados marcam inclusive a teatralização do modo de narrar a 

consciência, num jogo em que narrador e personagem se confundem, ou mesmo, o narrador se 

diz parceiro da personagem, estando ao seu lado, considerando-o herói, mesmo que ao 

modelo quixotesco, como ocorre em O duplo.  O âmbito psicológico, subterrâneo, aparece 

ainda na fala das personagens a partir de tons manifestados em modos vacilantes, recortados, 

enviesados, repetitivos. Para o leitor, esse arranjo na escrita espelha a personagem, dando-lhe 

pistas, que podem ser inclusive falsas, mas que seduzem e fomentam a travessia do leitor pela 

obra.  

Por esse esboço de trilha, este estudo busca compreender como um autor tece e 

aprofunda a discussão no percurso formativo de suas obras, entendendo-as como continuum 

cujo resultado advém de experiências provenientes de diálogos como resposta a certas 

exigências históricas. Isso no âmbito da arte e de posicionamentos ideológicos. Esses diálogos 

conflituosos, portanto, definem a forma como Dostoiévski se posiciona como sujeito histórico 

e, no âmbito ficcional, traduz modos de pensar e de refletir que perduram no tempo, já que 

abarcam questões universais não restritas a respostas delimitadas por fronteiras. Situação que 

remete à lição de Barthes sobre a importância da literatura, já que “[...] o saber que ela [a 

literatura] mobiliza nunca é inteiro nem derradeiro; a literatura não diz que sabe alguma coisa, 

mas que sabe de alguma coisa; ou melhor: que ela sabe algo das coisas – que sabe muito sobre 

os homens” (BARTHES, 2001, p. 18-19). 

Os anos de prisão na Sibéria permitiram que Dostoiévski buscasse melhor 

entender a natureza dos homens. Com olhar arguto, experiências da prisão se confundem com 

a narrativa de Alexander Petrovitch Goriantchikov em Recordações da Casa dos Mortos. 

Algumas das personagens ali citadas ressurgem posteriormente em obras maduras como em 

Os Irmãos Karamázov. A discussão sobre o parricídio foi ali gestada, como também a questão 

do entendimento sobre o crime, com tudo que daí decorre (criminoso, justiça, sistema 

carcerário) em Crime e Castigo. Modos de entender a realidade também foram por essa 

experiência ressignificados, como a visão que o autor tinha do povo russo. Esse entendimento 

vai se desdobrando em sucessivas produções antes ainda da experiencia na Sibéria. A 

compreensão de que o homem não é simplesmente vítima da opressão, mas que pode também 
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ter parcela de culpa nisso, numa discussão em âmbito psicossocial, já havia sido apontada em 

obras da mocidade. Todavia, ganha intensidade em obras posteriores à experiencia da prisão, 

firmando as contradições do viver. Nesse sentido, por mais que este estudo recorra a três 

produções específicas, outras serão brevemente elencadas, uma vez que permitirão tônus mais 

vigorado. 

 

2 DIMENSÃO FORMATIVA DA E NA LITERATURA 

Fiódor Dostoiévski é um escritor russo que viveu entre 1821 a 1881, iniciou sua 

produção literária com Gente Pobre em 1846, aos 25 anos, sendo já aclamado pela crítica, 

outras tantas obras se seguiram a essa. Dostoiévski teve forte atuação política, no sentido de 

luta pela emancipação dos servos, do povo russo. Em decorrência disso, foi preso em 1849 e 

condenado a quatro anos de exílio na Sibéria (1850-1854). Após esse período, atuou como 

editor e/ou redator-chefe de revistas, escreveu textos para jornais, memoriais, traduções e 

outros. As obras desse escritor são muitas vezes analisadas como antes e depois da prisão 

(obras da mocidade, obras maduras).  Para Schnaiderman (2008, p. 22), o que surpreende na 

vasta produção desse escritor é “a intensidade vital que dela resuma, a par dos grandes temas 

da existência que são assim tratados com toda a intensidade da paixão e do arrebatamento. 

Para o tradutor, a produção de Dostoiévski “nunca, porém, nos deixa indiferentes. Textos 

escritos há cerca de um século e meio continuam a desafiar-nos com violência. Bem haja a 

literatura que tornou palpável esta ligação entre ideia e vida [...]” (SCHNAIDERMAN, 2008, 

p. 22). 

E se a literatura torna palpável a relação ideia e vida, de modo apaixonante e 

arrebatador, nela, então, povoam saberes que dizem muito sobre os homens, sobre a realidade 

em que vivem, e isso pode ser apreendido em O Duplo, Bobók e Os Irmãos Karamázov. O 

Duplo foi inicialmente publicada no periódico russo Anais da Pátria em fevereiro de 1846. 

Nesse tempo, já havia a preocupação de o autor entender a natureza psicológica dos homens. 

A obra narra as experiências cotidianas desastrosas de um funcionário público residente em 

São Petersburgo chamado Yákov Pietróvitch Golyádkin. Desde o início da narrativa, sonho, 

devaneio e loucura traçam uma vida circunscrita ao trabalho marcada não somente pelo desejo 

de expandir-se dali, mas também pela tragédia. Muitos críticos coadunam o fato de que a 

personagem principal dessa obra pertencia a um hospício, considerando “Dostoiévski um 

retratista imitativo e espetaculoso de estados mentais patológicos” (FRANK, 2018, p. 136), 

doentios portanto. A imitação se devia a Gógol e a especulação não estava simplesmente no 
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âmbito psicológico, mas também no âmbito artístico, de produção literária. Por isso, o autor, 

no início de sua carreira, após a escrita de O Duplo, foi criticado, por exemplo, por possuir 

uma escrita prolixa e não harmônica, desfigurando-se dos padrões artísticos de uma época.  

A originalidade artística e a dimensão psicossocial ganharão intensidade em obras 

maduras como Bobók e Os Irmãos Karamázov. Bobók foi publicada em 1873 no semanário 

Grajdanin com a “finalidade de ajustar contas com a crítica raivosa e desrespeitosa ao 

romance Os demônios”, assegura Bezerra (DOSTOIÉVSKI, 2012, p. 43). Isso mostra a 

receptividade da literatura em determinado tempo histórico, mas mostra também o arremate 

dado pelo autor às críticas em produções subsequentes. Como testemunho de um tempo, 

Dostoiévski jamais se furtou aos embates. Há, portanto, um percurso formativo do autor que 

está atrelado às experiências vividas por ele, das quais responde, refuta ou reafirma. Não sem 

razão, Bobók é considerada por Bakhtin microcosmo das demais (DOSTOIÉVSKI, 2012, p. 

80). Nesse percurso, “prenhe de resposta” (BAKHTIN, 2003), temas recorrentes são 

atravessados por modos de compreender o mundo e dele participar.   

Bobók narra um episódio de Ivan Ivánitch, um escritor malsucedido que, após 

fazer indagações sobre si mesmo (expondo relações psicossocias) sai para se distrair e acaba 

num enterro de um parente distante. Ao passear pelas lápides, senta-se em uma sepultura e 

num momento de cochilo é despertado por uma conversa entre mortos: “E como foi acontecer 

que de repente comecei a ouvir coisas diversas? A princípio não prestei atenção e desdenhei. 

Mas a conversa continuava. E eu escutava: sons surdos, como se bocas estivessem tapadas por 

travesseiros; e, a despeito de tudo, nítidos e muito próximos” (DOSTOIÉVSKI, 2012, p. 17). 

A produção pode ser analisada antes e depois desse fato, mas nos dois casos a visão de si no 

confronto com o outro, as questões sociais, sobretudo na ocupação de lugares, são 

polemizadas.   

Já Os Irmãos Karamázov, última obra do autor, teve sua primeira versão 

publicada em 1880. É considerada pelos críticas a obra que sintetiza as demais, descrita por 

Paulo Bezerra (apud DOSTOIÉVSKI, 2008, p. vii) como “romance panorama que engloba 

vastos aspectos históricos, sociais, ideológicos, psicológicos, religiosos, jurídicos, etc., que, 

transfigurados no amplo espectro de caracteres e atitudes das muitas personagens que o 

povoam, personificam a vida na Rússia da segunda metade do século XIX”. O romance gira 

em torno da família Karamázov, composta pelo pai Fiódor Pávlovith Karamázov e pelos 

filhos Dimitri Fiódorovich (ou Mitia), Ivan, Alieksiêi (ou Aliócha) e Smierdiakóv (filho 

bastardo). A obra retrata a degradação dos laços familiares, pontua a partir dos filhos 



X Café com Leitura e V Seminário de Leitura, Espaço e Sujeito – Goiânia, 27 e 28 de Junho de 2019 - 
ISBN: 978-85-495-0278-0 

 

111 
 

legítimos uma discussão sobre o homem rude russo em Mitia, o homem-santo (a questão da 

fé) em Aliócha e o homem culto em Ivan (a questão da razão). Os embates ocorrerão em torno 

do eixo razão-fé e das implicações disso. Claro que como essa obra retoma discussão das 

demais produções do autor, muitas polêmicas são ali recuperadas.  

2.1 O RESSOAR TEMÁTICO EM O DUPLO, BOBÓK E OS IRMÃOS 

KARAMÁZOV 

A compreensão opaca da realidade e situações labirínticas marcam as produções 

dostoievskianas citadas, entrecruzando a relação eu-outro (dimensão psicossocial) tanto numa 

dimensão de aproximação quanto de distanciamento. Em O Duplo (2013), o funcionário 

Golyádkin esbarra a todo momento nesse dualismo, aspira ser outro, ocupar lugar que o 

dinheiro, juntado a partir do trabalho, aparentemente pode comprar, por isso aluga roupas, 

carruagem, simula comprar mobílias elegantes, troca cédulas por valores miúdos para manter 

a carteira cheia, alimenta amor utópico, mas é motivo de escárnio até por seu criado; é motivo 

de estranhamento pelos colegas de trabalho ou mesmo pelo chefe do departamento em que 

trabalha. A narrativa é centrada na relação desse personagem com outros ligados ao trabalho. 

A atitude de Golyádkin frente aos acontecimentos que lhe assolam é de inibição, de negação, 

posteriormente de afirmação de identidade até desejo de vingança.  

Bezerra (2013) preconiza que as supostas perturbações mentais de Golyádkin têm 

dupla origem: estado patológico e deformação moral e humana gerada pelas relações 

burocráticas, sociais e culturais. Na estrutura narrativa, o registro febril do fluxo de 

pensamento da personagem é apreendido por repetições, frases truncadas, descontínuas, 

embaralhadas, contraditórias. Isso é muito intenso também em outra produção de Dostoiévski 

intitulada Crime e Castigo. Em O Duplo, tal característica narrativa pode ser percebida no 

diálogo entre Golyádkin e o médico Crestian Ivánovich, profissional que inclusive aparece 

tanto no início quanto na cena final do romance: 

 

- Diga-me, por favor: onde o senhor está morando agora? 

- Onde estou morando agora, Crestian Ivánovitch? 

- Sim...quero...antes parece que o senhor morava... 

- Morava, Crestian Ivánovitchm, morava, antes eu também morava. Como não 

haveria de morar?! – respondeu o senhor Golyádkin, acompanhando suas palavras 

com um pequeno riso e deixando Crestian Ivánovitch meio acanhado com sua 

resposta.  

- Não, o senhor não entendeu direito; de minha parte eu quis... 

- De minha parte eu também quis, Crestian Ivánovitch, de minha parte eu também 

quis – continuou o senhor Golyádkin, rindo. – Entretanto já me demorei demais em 

seu consultório, Crestian Ivánovitch. O senhor, espero, me permitirá agora.... lhe 

desejar um bom dia.... (DOSTOIEVSKI, 2013, p. 31). 
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No excerto, já é possível flagrar certo desconcerto, certo desequilíbrio, certo 

transtorno mental como disse Bezerra. Em vários momentos desse diálogo, Golyádkin é 

questionado por estar ou não tomando remédios prescritos. Em decorrência das situações de 

deslocamento de lugar e negação desse lugar que por ele, um simples e solitário funcionário, 

não poderia ser ocupado, que Golyádkin se depara com seu duplo. A reprodução ou 

desdobramento de Golyádkin se dá pelo semelhante/oposto de si. Semelhante porque o duplo 

realmente se assemelha fisicamente a ele, possui inclusive o mesmo sobrenome. E a travessia 

da personagem será, a partir daí, lutar pela distinção de si na relação com os outros, entre o 

verdadeiro (portanto, justo, amável, bom funcionário) e o falso (lisonjeiro, enganador, traidor) 

Golyádkin. Em um trecho de fluxo de pensamento, a busca por distinção é proclamada: 

 

[...] Senhor, meu Deus! Vejam só que complicação os diabos armaram. Porque, não 

obstante, ele tem um caráter de lascar, modos brejeiros, detestáveis – é um patife e 

tanto, escorregadio, bajulador, lambe botas, um Golyádkin de marca maior! Talvez 

ainda venha a ter um mau comportamento e manchar meu sobrenome, o patife. [...] 

Pois bem, ele será um patife, e eu honesto – e dirão aquele Golyádkin é um patife, 

que não olhem para ele nem o confundam com o outro; este é honesto, virtuoso, 

dócil, muito confiável no trabalho e merece ser promovido [...] (DOSTOIÉVSKI, 

2013, p. 131). 

 

Dualismo que acometerá os antagonismos (ser ou não ser, contra ou a favor, 

aceitação ou recusa) que permeiam a experiência humana, resultando, não raro, em estado 

patológico capaz de gerar duplos cujo efeito colossal é a loucura, indiciada no início do 

romance e confirmada ao final. Por isso, a internação da personagem em uma casa de loucos. 

Para Frank (2018), Golyádkin pontua a ancestralidade das grandes personalidades divididas 

de Dostoiévski. Segundo o crítico, “a ‘ideia’ encarnada em O Duplo – a divisão interna entre 

a imagem de si mesmo e a verdade, entre o que uma pessoa quer acreditar a seu respeito e o 

que ela realmente é – constitui a primeira assimilação de um tipo de personagem que se 

tornou sua marca registrada de escritor” (FRANK, 2018, p. 141).  

Em Bobók (2012), a personagem-protagonista, Ivan Ivánitch, contesta a casa de 

loucos na discussão que promove entre inteligência, imbecilidade e loucura. Para ele, trancar 

o outro numa casa de loucos não prova inteligência, como se supunha. “Acho que o mais 

inteligente é quem ao menos uma vez por mês chama a si de imbecil” (DOSTOIÉVSKI, 2012, 

p. 11). A loucura também é retratada em Os Irmãos Karamázov (2008) na cena em que Ivan 

dialoga com o diabo ou com o seu alter ego. De acordo com Frank (2018, p. 992-993): 

 

O golpe de gênio de Dostoiévski foi fornecer esse tópos temático com uma 

dimensão religiosa-filosófica, transformando as dúvidas de Ivan sobre a realidade do 



X Café com Leitura e V Seminário de Leitura, Espaço e Sujeito – Goiânia, 27 e 28 de Junho de 2019 - 
ISBN: 978-85-495-0278-0 

 

113 
 

diabo na dificuldade de crer na existência de um reino sobrenatural e, em 

consequência, de Deus. Ele quer acreditar no que vê, a fim de convencer a si mesmo, 

no nível puramente psicológico, que não está enlouquecendo; mas também deseja 

que Satã seja apenas uma alucinação, de modo a preservar sua convicção de que 

Deus não existe. 

 

A loucura de Ivan Karamázov figura na narrativa dostoievskiana pela dúvida 

flagelada entre real e sobrenatural. Segundo o autor citado, em anotações de Dostoiévski 

sobre Os Irmãos Karamázov havia lembretes para a descrição da materialidade do diabo, 

firmando-o na realidade cotidiana, aparentando ser ao mesmo tempo real e sobrenatural. O 

dualismo realidade-ficção assentava-se na discussão entre fé e razão marcada pela 

necessidade de os personagens darem um “salto de fé em algo ou alguém além de si mesmos, 

para transcender os limites do egoísmo num ato de autoentrega espiritual” (FRANK, 2018, p. 

1000). Para Frank (2018, p. 1000), a força desse romance decorre da luta moral e psicológica 

à luz da consciência das personagens, uma luta “humanamente válida e artisticamente 

persuasiva [...] sem as quais, como Dostoiévski acreditava, a consciência moral deixaria de 

existir”. Tema também abordado nas demais obras. Em O Duplo, por exemplo, Paulo Bezerra 

analisa as contradições da consciência de Golyádkin: 

 

As palavras usadas pelo senhor Golyádkin no diálogo com seu duplo, contrárias aos 

princípios éticos que ele professava, acabarão sendo fatais para ele, pois o outro as 

usará para desmoralizá-lo aos olhos dos colegas de repartição e dos superiores. O 

fantástico duplo que o senhor Golyádkin criara em seu imaginário doentio para 

realizar todos os seus sonhos, torna-se de fato seu inimigo mortal e acaba por 

substitui-lo de verdade [...] (BEZERRA apud DOSTOIÉVSKI, 2013, p. 244).  

 

Desde o início da narrativa de Bobók, Ivan Ivánitch traça uma relação polêmica 

entre o eu e o outro que, assim como em O Duplo, expressa-se também na forma narrativa. É 

o próprio Ivan quem diz: “ontem me apareceu um amigo: ‘Teu estilo, diz ele, está mudado, 

está truncado. Truncas, truncas, e sai uma oração intercalada, após a intercalada vem outra 

intercalada, depois mais alguma coisa entre parênteses e depois tornas a truncar, a truncar’” 

(DOSTOIÉVSKI, 2012, p. 12), remetendo inclusive à discussão da produção artística de 

Dostoiévski. Há uma tensão entre o eu e outro e um não reconhecimento nesse diálogo:  

 

Anteontem Semión Ardaliônovitch me veio justamente com essa: 

 –  A propósito, Ivan Ivánitch, será que algum dia você vai estar sóbrio? Faz o 

obséquio de me dizer? 

Estranha exigência. Não me ofendo, sou um homem tímido; e mesmo assim até de 

louco já me fizeram (DOSTOIÉVSKI, 2012, p. 9). 
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As exigências sociais imputadas a Ivan Ivánitch também são contraditórias. É um 

escritor não reconhecido, mas que aponta caminhos, critica, dá sermões. Suas produções não 

são aceitas, exceto traduções encomendadas. Ao invés de autenticidade, considera-se de um 

escritor a reprodução, que não é o caso dele. A dissonância se dá nesse âmbito e em outros, 

como na não suposta distinção entre fenômeno e realismo em que um pintor ao retratar sua 

imagem de literato acaba por dar foco em duas verrugas que ele possui na testa. Hesitação 

também acontece na discussão entre inteligente e imbecil. A própria personagem diz que: “E 

confundiram tanto a coisa que a gente não distingue o imbecil do inteligente. Isso eles fizeram 

de propósito” (DOSTOIÉVSKI, 2012, p. 11). 

Em Os Irmãos Karamázov (2008), o dualismo entre as personagens ou mesmo 

identidades imiscuídas tornam-se basilares. Se ali é possível contrapor Aliocha e Ivan, Ivan e 

Mitia numa relação de distanciamento entre eu-outro, o mesmo não se pode dizer na relação 

entre Ivan e Smierdiakóv. A duplicidade por reflexo ou diferenciação não se embrenha apenas 

nos escombros psicológicos, mas, e, sobretudo, inflama nas veredas socioculturais sendo 

atravessada por uma força motriz: a questão da moral. Esse tema sintetiza a defesa de 

Dostoiévski em sua compreensão de mundo, de sociedade, de vida social, de vida após a 

morte, como já pontuado. Não uma moral assentada em instituições religiosas, como exposto 

no capítulo O grande inquisidor de Os Irmãos Karamázov, porém alicerçada num espírito 

cristão capaz de abarcar o reconhecimento do outro, o prolongamento da vida após a morte.  

Essa moral é tanto discutida em O Duplo quanto em Bobók. No primeiro caso, a 

primeira relação efetiva que o herói-protagonista, assim considerado pelo narrador, tem com 

seu duplo é de amabilidade, de recepção, de doação. Atitude apreendida em desacordo pela 

traição do pacto de fraternidade ali efetivado. Já em Bobók, a moral possível de se alcançar 

num plano não terreno é ridicularizada. Lampejos de consciência alcançáveis ainda no tempo 

da finitude que se prolonga após a vida terrena mantêm como defesa o prevalecimento da 

“verdade”, do não envergonhamento, “Senhores! Proponho que não nos envergonhemos de 

nada!” (DOSTOIEVSKI, 2012, p. 36), do desprendimento das amarras sociais, do fato de que 

agora “tudo é possível”. 

A expressão mencionada também assola Crime e Castigo, por exemplo, quando o 

personagem principal reflete: “Eu aqui querendo me meter numa coisa dessas e com medo de 

bobagens! – pensou ele, como um sorriso estranho. – Hum...é... tudo está ao alcance do 

homem e ele deixa isso tudo escapar só por medo...é mesmo um axioma” (DOSTOIEVSKI, 

2018, p. 9). Proposta-chave proveniente da discussão sobre fé e razão em Os Irmãos 
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Karamázov que aparece em alguns momentos da obra, como na fala de Rakítin, amigo de 

Aliocha: “[...] o artigo dele é ridículo e absurdo. Ouvi ainda há pouco sua teoria toda: ‘não 

existe a imortalidade da alma, então não existe tampouco a virtude, logo, tudo é permitido’” 

(DOSTOIEVSKI, 2009, p. 127). Em várias obras essa discussão é retomada, como em Bobók, 

como expõe Bakhtin: 

 

O pequeno conto Bobók [...] é quase um microcosmo de toda a sua obra. Muitas 

ideias, temas e imagens de sua obra, todos sumamente importantes, manifestam-se 

aqui em forma extremamente arguta e clara: a ideia de que não existindo Deus nem a 

imortalidade da alma “tudo é permitido” (um dos principais modelos de ideia em 

toda a sua obra); o tema, vinculado a essa ideia, da confissão sem arrependimento e 

da “verdade desavergonhada” [...]; o tema da consciência situada à beira da loucura 

[...] (BAKHTIN, 2012, p. 80).  

 

Como microcosmo da produção dostoievskiana, Bobók elenca aspectos adensados 

em Os Irmãos Karamázov, última obra do autor, como a discussão sobre a imortalidade posta 

em questão na presença ou não do fedor provocado pela putrefação do corpo, situação não 

acometida em pessoas consideradas santas. A discussão sofre fedor aparece em Bóbok como 

revelador de que, independentemente, da classe social, a podridão se faz presente e continua 

no tempo pós-morte; já em Os Irmãos Karamázov o cheiro deletério é sentido no velório de 

um homem-santo, acarretando dúvidas sobre a questão da santidade entendida como pureza 

de espírito: 

 

E aconteceu, sabe-se lá como, que, num átimo, todos os que amavam o stárietz e 

aceitavam com enternecida obediência o estabelecimento do startziado, ficaram 

terrivelmente assustados com alguma coisa e, ao cruzarem uns com os outros, 

limitavam-se a trocar olhares tímidos. Já os inimigos do startziado enquanto 

novidade levantavam orgulhosamente a cabeça. “O corpo do falecido stárietz 

Varsonofi não só não cheirava mal como ainda exalava uma fragrância – lembravam 

maldosamente –, mas ele não mereceu isso pelo startziado e sim por ter sido um 

justo”. Mas contra o recém-falecido stárietz logo se fizeram ouvir até censuras e 

inclusive acusações [...] (DOSTOIEVSKI, 2008, p. 451). 

  

A questão do odor desvestia o poder que recaía sobre o homem-santo, colocando 

em evidência uma “fé” cuja comprovação não se sustentava. E é a defesa de Ivan de que em 

não existindo Deus e a imortalidade tudo seria possível ao homem a razão para o assassinato 

que assombra a romance; um assassinato que ocorre de modo indireto, feito pela identificação 

entre Ivan e Smierdiakóv. O primeiro insinua o crime e permite, de algum ou de muitos 

modos, que ele aconteça. O segundo executa-o. Todavia, a discussão ganha sentido alargado 

quando a questão do parricídio assombra outros personagens, que também se fazem culpados. 

A situação pungente expõe-se, nesse sentido, como chaga social.  
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3 CONCLUSÃO 

As implicações da literatura não podem ser atribuídas ao pragmatismo como 

resposta simplesmente às críticas recebidas por Dostoiévski sobre sua produção e a estéticas 

literárias em voga na Rússia, como o Realismo. Como toda obra de arte, a produção de 

Dostoiévski polemiza aspectos que se fizeram e se fazem importantes no tempo histórico, 

como a discussão sobre a loucura, o impacto que o outro tem em mim e vice-versa, o 

contraponto entre eu e o outro no modo como o sujeito se percebe e compreende o mundo, a 

identificação ou recusa na relação entre os sujeitos sociais, os lugares sociais pré-

estabelecidos e ditados por diferença de classes, o alcance de uma moral atrelada a um âmbito 

mais amplo na discussão sobre vida e morte.  

Essas e outras temáticas traduzem inquietações e alaridos que sendo do autor são 

de todos nós, sobreviventes nesta selva “racional” que isola, esfacela, fratura, destrói traços de 

humanidade deflagrados no psiquismo humano. A literatura, como afirma Llosa (2004), é 

denominador comum dessa experiência, por ela é possível aprender o que “somos em nossa 

integridade humana, com nossos atos e sonhos e fantasmas, separados ou na trama de relações 

que nos veiculam aos outros, em nossa presença pública e no secreto de nossa consciência, 

essa complexíssima suma de verdades contraditórias [...] de que está feita a condição 

humana” (LLOSA, 2004, p. 380).  A boa literatura se apazigua a insatisfação humana também 

a incrementa, “desenvolvendo uma sensibilidade crítica diante da vida” (LLOSA, 2004, p. 

390), sendo combustível, portanto, para o mover dos sonhos e do (im)possível. 
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Resumo 

Em O Conto da aia, romance da escritora canadense Margaret Atwood, publicado em 1985, a 

personagem-narrador Offred apresenta a nova configuração de mundo em que se encontra 

inserida, um país reinventado sob um governo totalitário e teocrático que destituiu as 

mulheres de seus direitos. O romance de Atwood figura ao lado de “1984”, de George Orwell 

e “Admirável mundo novo”, de Aldous Huxley, como uma distopia. Ao narrar a própria 

história, Offred diz não se chamar Offred e tal revelação na narrativa do romance é ponto de 

partida para o presente estudo, que tem por intuito refletir a respeito da reconfiguração da 

identidade da personagem principal à luz do conceito de Hall (2006; 2007), assim como do 

conceito de distopia de Berriel (2005) e Malak (2004). Nota-se, a partir de análise preliminar 

da narradora e personagem principal Offred, que a mesma conduz um jogo identitário ao 

assumir uma nova identidade, mas que o faz relegando ao passado sua identificação, ou seja, 

sem que assuma uma posição de sujeito. 

 

Palavras-chave: Distopia. Identidade. O conto da aia. 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

Narra Offred, a personagem principal do romance O conto da aia: 

 

Uma cama. De solteiro, colchão de dureza média, coberto por uma colcha aveludada 

branca. Nada acontece na cama senão o sono; ou a falta de sono. Tento não pensar 

demais. Como outras coisas agora, os pensamentos devem ser racionados. Há muita 

coisa em que não é produtivo pensar. Pensar pode prejudicar suas chances, e eu 

pretendo durar. Sei por que não há nenhum vidro, na frente do quadro de íris azuis, e 

por que a janela só se abre parcialmente e por que o vidro nela é inquebrável. Não é 

de fugas que eles têm medo. Não iríamos muito longe. São daquelas outras fugas, 

aquelas que você pode abrir em si mesma, se tiver um instrumento cortante 

(ATWOOD, 2017) 

 

Neste romance da escritora canadense Margaret Atwood, publicado em 1985, 

Offred apresenta seu cotidiano e é através dele que se toma conhecimento das mudanças que 

ocorreram na sociedade. Ao fazê-lo, relatando a nova configuração de mundo em que se 
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encontra inserida, a personagem revela que tinha outro nome, mas que no momento é 

proibido, e é tal revelação na narrativa que se constitui como o ponto de partida para o 

presente estudo, que tem por intuito refletir a respeito da reconfiguração da identidade da 

personagem principal desse romance à luz do conceito de identidade de Hall (2006; 2007), em 

diálogo com as considerações sobre distopia de Berriel (2005) e Malak (2004). 

 

2 LITERATURA, DISTOPIA E IDENTIDADE 

O romance O conto da aia figura ao lado de “1984”, de George Orwell e 

“Admirável mundo novo”, de Aldous Huxley, como uma distopia, conceituada por Berriel 

(2005) ao discutir a relação entre utopia, distopia e história como o desenvolvimento de um 

processo em paralelo à História que amplia as tendências negativas observadas no presente. 

Para o autor, as distopias se originam do período da Contra Reforma, no qual se procedia à 

produção de obras com referências a conventos e mosteiros, com um rígido controle que 

operava pela retirada da espontaneidade civil em várias áreas da vida extra-monacal. Assim,  

 

A distopia, portanto, é o alongamento do perfil das utopias construídas a partir de 

proposituras abstratas, e não de metáforas ou alegorias. O controle social absoluto, a 

partir das consciências, nascido na Contra Reforma, conduziu a uma variante de 

utopias, que encontra na Civitas Solis sua plena expressão, seu melhor exemplo, que 

fornecerá os elementos para a futura distopia [...]. (BERRIEL, 2005, p. 6). 

 

Tal também é o entendimento de Malak (2004) ao situar a distopia de Atwood 

entre as de Orwell e Huxley, consideradas clássicas. Segundo Malak (2004), as distopias 

estabelecem uma relação com a realidade por se basearem em tendências da mesma, o que 

dialoga com o conceito de distopia de Berriel (2005): 

 

enquanto as distopias contém elementos do fantástico com um ‘toque de excesso’ 

carregando a narrativa ‘um passo (ou mais) além de nossa realidade’, o objetivo não 

é nem distorcer a realidade além de reconhecimento, nem fornecer um mundo 

escapista para o leitor, mas ‘permitir que certas tendências na sociedade moderna 

movam-se para frente sem o freio do sentimento e da humanidade’
1
. (MALAK, 

2004, p. 82). 

 

E assim, as “distopias não são associadas com inovação e progresso, mas com o 

medo do futuro. Elas usam, entretanto, o presente como um referente instrutivo, oferecendo 

uma alternativa tácita para a configuração distopica”
2
 (MALAK, 2004, p. 84). 

Malak (2004) destaca algumas características em comum entre as distopias, como 

o fato delas se tratarem de relações de poder, “distopias mostram então, em termos extremos, 

o poder funcionando eficiente e impiedosamente em seus melhores limites totalitários”
3
 (ibid., 
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p. 82); de estabelecerem sonhos e pesadelos, “a ênfase da obra não é no horror em si, mas no 

aviso prévio”
4
 (idem), de apresentarem oposições binárias por “dramatizarem o eterno 

conflito entre escolha individual e necessidade social”
5
 (ibid, p. 83), de comporem tipos de 

personagens bidimensionais, o que o autor atribui à pressão do impulso metafórico e 

ideológico destas obras e de alterarem o tempo e a mudança em suas narrativas, uma vez que, 

como as sociedades representadas são “fundadas na coerção de estruturas rígidas, o sistema 

resiste às mudanças e torna-se preso em paralisias”
6
 (idem).  

No romance, cabe a Offred narrar a gradual mudança pela qual as mulheres 

passaram. Com um misto de medo e ironia, a personagem principal conta o que aconteceu 

com oscilações entre o passado e o presente por meio de suas memórias e reflexões. É dessa 

forma que se toma conhecimento que o papel moeda foi substituído por um sistema 

computacional depois de um atentado ao presidente e ao Congresso, atribuído ao fanatismo 

islâmico; que os jornais foram censurados e alguns até fechados; que apareceram barreiras nas 

estradas e que uma nova lei foi instituída, proibindo as mulheres de trabalharem, entre outras 

mudanças. 

Em uma passagem do romance, a personagem Tia Lydia diz para as aias reunidas 

em seu centro de treinamento que as mulheres tomavam medicamentos, os homens 

pulverizavam árvores, terremotos ao longo da falha de San Andreas provocaram explosão de 

usinas de energia atômica e a mutação de sífilis, além de ligaduras e substâncias químicas que 

algumas mulheres faziam para não engravidarem, seriam responsáveis pelo coeficiente de 

natalidade que ela mostra em um gráfico, uma curva descendo “além da linha do zero de 

reposição”, como completa a narradora. 

Essa passagem é ilustrativa do contexto narrativo do romance, que se passa em 

Gilead, um país reinventado sob um governo totalitário e teocrático que destituiu as mulheres 

de seus direitos e as redirecionou para ocuparem lugares específicos na constituição de uma 

nova sociedade. As ainda férteis, uma vez que a infertilidade assola a humanidade, são 

levadas para o centro de treinamento, de onde serão conduzidas para famílias selecionadas nas 

quais terão a função de gerar seus descendentes. 

A apresentação da nova sociedade por Offred é marcada por referências ao 

passado, ao “tempo de antes”, como logo ao início do romance, em que vai ao supermercado e 

observa uma loja no caminho: 

 

À nossa frente, à direita, fica a loja onde mandamos fazer vestidos. Algumas pessoas 

chamam de hábitos, uma boa palavra para eles. Hábitos são difíceis de abandonar ou 
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despir. A loja tem uma enorme insígnia de madeira do lado de fora, com o formato 

de um lírio dourado; chama-se Lírios do campo. Pode-se ver o lugar, debaixo do 

lírio, onde o nome inscrito foi apagado, repintado e coberto por uma tarja de tinta, 

quando decidiram que mesmo os nomes de lojas eram uma tentação demais para 

nós. Agora os lugares são conhecidos apenas pelas figuras desenhadas nas insígnias 

em madeira. (ATWOOD, 2017, p. 36, grifo da autora). 

 

ou quando se refere ao marido Luke, 

 

Luke e eu costumávamos passear juntos, de vez em quando, por essas ruas. 

Costumávamos falar em comprar uma casa como uma dessas, uma grande casa 

velha, e restaurá-la. Teríamos um jardim, balanços para as crianças. Teríamos filhos. 

Embora soubéssemos que não era muito provável que algum dia viéssemos a ter 

condições para isso, era um assunto de conversa, uma brincadeira de domingo. 

Tamanha liberdade, agora, parece quase sem importância. (ATWOOD, 2017, p. 34). 

 

Em um ensaio intitulado “O sentido do passado”, Hobsbawm (2013) reflete sobre 

algumas questões relacionadas à função social do passado. Para o autor, o passado pode ser 

definido como “o período imediatamente anterior aos eventos registrados na memória de um 

indivíduo” (idem), pois todo ser humano tem essa consciência do passado uma vez que, de 

alguma forma, convive com pessoas mais velhas. O ponto de vista a partir do qual Hobsbawm 

(2013) analisa o passado, é o do historiador. É nesse sentido que o autor avalia que todas as 

sociedades tenham um passado, pois: 

 

mesmo as colônias mais inovadoras são povoadas por pessoas oriundas de alguma 

sociedade que já conta com uma longa história. Ser membro de uma comunidade 

humana é situar-se em relação ao seu passado (ou da comunidade), ainda que apenas 

para rejeitá-lo. O passado é, portanto, uma dimensão permanente da consciência 

humana, um componente inevitável das instituições, valores e outros padrões da 

sociedade humana. (HOBSBAWM, 2013, p. 25). 

 

Ao se referir ao passado, o que é recorrente ao longo do romance, Offred parece 

fazê-lo como um modo de vivenciar o presente, como se faz notar pela passagem em que diz: 

“Quando pensamos no passado são as coisas bonitas que escolhemos sempre. Queremos 

acreditar que tudo era assim” (ATWOOD, 2017, p. 42).  

Quando cita o passado, a personagem não apenas se lembra de como as coisas 

costumavam ser em comparação com o momento presente em que vive, mas também como 

ela se identificava com as mesmas, o que é notável quando a narradora observa o motorista 

polindo o carro, o que segundo a mesma ele o faz carinhosamente, “O motorista está polindo 

o carro com um pano acamurçado, carinhosamente. Pelo menos isso não mudou, a maneira 

como os homens acariciam os bons carros” (ATWOOD, 2017, p. 27), revelando certo 
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saudosismo da época anterior à presente, ou ainda, quando comenta a respeito do pano de 

prato da casa,  

O pano de prato é branco com listras azuis. Os panos de prato são iguais ao que 

sempre foram. Às vezes esses lampejos de normalidade me pegam de surpresa, 

como emboscada. O comum, o costumeiro, um lembrete, como um chute. Vejo o 

pano de prato, fora de contexto, e prendo a respiração. Para certas pessoas, de certas 

maneiras, as coisas não mudaram tanto assim. (ATWOOD, 2017, p. 61).  

 

É nesse sentido que o narrado pela personagem parece evidenciar que ela não se 

identifica com a configuração de mundo em que se vê inserida. 

Ao narrar a própria história, Offred diz não se chamar Offred, “tenho outro nome 

que ninguém usa porque é proibido. Digo a mim mesma que isso não tem importância, seu 

nome é como o número de seu telefone, útil apenas para os outros; mas o que digo a mim 

mesma está errado, tem importância sim” (ATWOOD, 2017, p. 103). Em outros momentos, 

pelo que a personagem revela, é possível compreender que essa mudança dos nomes das 

mulheres é uma prática dessa nova configuração de mundo, para além da mudança dos nomes 

das lojas. A esse respeito, nota-se que outras personagens também tinham outros nomes no 

“tempo de antes”, como acontece quando Offred narra o encontro que teve no supermercado 

com uma aia grávida: “Enquanto passo ela me encara abertamente, olho nos olhos, e sei quem 

ela é. Esteve no centro vermelho comigo, era uma das queridinhas de Tia Lydia. Jamais gostei 

dela. O nome dela, no tempo de antes, era Janine” (ATWOOD, 2017, p. 38).  

A revelação na narrativa do romance de que Offred tinha outro nome permite uma 

reflexão, em conjunto com a mudança dos nomes das lojas e as constantes referências ao 

passado que a personagem faz, a respeito da reconfiguração da identidade da personagem 

principal.  

A partir da análise de variados discursos em torno do conceito de identidade, Hall 

(2007) reconhece que, apesar de apresentarem dificuldades, resguardam a desconstrução de 

uma perspectiva identitária como um traço em comum, o que ocorre levando-se em 

consideração as diferentes áreas disciplinares, seja na filosofia, na crítica feminista e cultural 

que têm influências na psicanálise ou nas pós-modernistas. Para o autor, é preferível o termo 

“identificação” ao de identidade, pois o primeiro evidencia a noção de uma construção, de um 

processo nunca completo, uma prática em andamento e assim, traduz sua concepção de 

identidade.  

Nesse sentido, o termo auxilia na compreensão da identidade não como “aquele 

núcleo estável do eu que passa, do início ao fim, sem qualquer mudança, por todas as 

vicissitudes da história” (HALL, 2007, p. 108), nem no “eu coletivo ou verdadeiro que se 
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esconde dentro de muitos outros eus – mais superficiais ou mais artificialmente impostos – 

que um povo, com uma história e uma ancestralidade partilhadas, mantém em comum” 

(HALL, 2007, p. 108), mas como 

 

o ponto de encontro, o ponto de sutura, entre, por um lado, os discursos e as práticas 

que tentam nos “interpelar”, nos falar ou nos convocar para que assumamos nossos 

lugares como os sujeitos sociais de discursos particulares e, por outro lado, os 

processos que produzem subjetividades, que nos constroem como sujeitos aos quais 

se pode “falar”. As identidades são, pois, pontos de apego temporário às posições-

de-sujeito que as práticas discursivas constroem para nós (...). Isto é, as identidades 

são as posições que o sujeito é obrigado a assumir, embora “sabendo”, sempre, que 

elas são representações (...). (HALL, 2007, p. 112). 

 

Em O Conto da aia, a narradora compreende que o vivenciado se trata de uma 

reconstrução,  

 

Isso é uma reconstrução. Tudo, cada detalhe é uma reconstrução. É uma 

reconstrução agora, em minha cabeça, enquanto estou deitada estendida em minha 

cama de solteiro, ensaiando o que deveria ou não deveria ter dito, o que deveria ou 

não ter feito, como deveria ter feito o meu jogo. Se algum dia eu sair daqui... 

(ATWOOD, 2017, p. 163).  

 

Nesse sentido, ela se assume Offred para viver nesse novo mundo, cumprindo as 

obrigações que lhe cabe e se envolvendo clandestinamente com o Comandante ao qual é 

subordinada, mas nenhum aspecto dessa identidade parece lhe dizer respeito, o que é 

evidenciado pelas constantes referências ao passado e pelo relacionamento amoroso que 

desenvolve com Nick, o guardião da casa e para quem ela revela seu verdadeiro nome: “Digo-

lhe o meu verdadeiro nome, e sinto portanto que sou conhecida” (ATWOOD, 2017, p. 318). 

 

3 CONCLUSÃO 

O Conto da aia, categorizado como distópico, inova o gênero ao apresentar em 

sua narrativa questões feministas através da construção de uma sociedade na qual as mulheres 

são subjugadas aos homens e oprimidas por outras mulheres. Ao alegar que Offred não é o 

seu verdadeiro nome, mas que o mesmo é proibido, e pelas constantes referências ao passado, 

seja quando se lembra dos planos que fazia com o marido ou ao observar o seu cotidiano, a 

personagem revela na narrativa uma questão identitária. Por meio de suas revelações, à luz do 

conceito de identidade de Hall (2006; 2007), a narradora conduz no romance um jogo 

identitário ao assumir uma nova identidade, o que o faz não por um desejo seu, mas pela 

necessidade de sobrevivência. Um indício nesse sentido reside no fato dela se deixar ser 
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seduzida pelo Comandante, a quem é subordinada e de quem obtém benefícios que são, em 

sua maioria, referentes ao passado. 

Em tais momentos, a personagem parece se assumir como Offred, em acordo com 

as normas dessa nova sociedade. No entanto, no relacionamento que desenvolve com Nick, o 

guardião da casa, ela revela seu verdadeiro nome como uma confissão, o que sugere 

narrativamente, para além do saudosismo com que relata seu passado, que ela relega ao 

mesmo sua identificação, ou seja, a um mundo que conhecia e ao qual seu verdadeiro nome 

era permitido. Assim, a personagem assume uma nova identidade em determinados 

momentos, mas sem assumir uma posição de sujeito como conceituado por Hall (2007). Ao 

revelar seu verdadeiro nome, dizendo pelo ato sentir-se então conhecida, a narradora confirma 

pertencer unicamente ao passado.  

 

NOTAS(s) EXPLICATIVA(s) 

 
1
 “while dystopias contain elements of the fantastic with a ‘touch of excess’ carrying the 

narrative ‘one step (or more) beyond our reality’, the aim is neither to distort reality beyond 

recognition, nor to provide an escapist world for the reader, but ‘to allow certain tendencies in 

modern society to spin forward without the brake of sentiment and humaneness’ ”. 
2
 “dystopias are not associated with innovation and progress, but with fear of the future. They 

use, however, the present as an instructive referent, offering a tacit alternative to the dystopian 

configuration”. A tradução desse trecho assim como as demais ao longo de todo o texto, é de 

autoria e responsabilidade do autor deste estudo. 
3
 “Dystopias thus show, in extreme terms, power functioning efficiently and mercilessly to its 

optimal totalitarian limit”. 
4 

“the emphasis of the work is not on horror for its own sake, but on forewarning”. 
5
 “dramatize the eternal conflict between individual choice and social necessity”. 

6
 “founded on coercion and rigid structures, the system resists change and becomes arrested in 

paralysis”. 
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Resumo 

A presente leitura corresponde a um conto escrito pelo autor deste trabalho na Oficina 

Literária, dirigida por Camilo Marks, destacado crítico literário chileno, incorporando 

reflexões do projeto Fondecyt N° 1170236. Os povoados foram impactadas e transformadas 

pelos processos de patrimonialização realizados pelos Estados e organizações internacionais. 

Invadidos pelo turismo, essas aldeias foram convertidas em povoados boutique, centros de 

recreação, alojamento e comida, sendo o turismo e os processos concomitantes, uma nova 

forma colonial de ocupação dos espaços das culturas originais. 

 

Palavras-chave: Purmakama. Populações Andinas. Turismo. 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

A presente leitura corresponde a uma conto escrita pelo autor deste trabalho na 

Oficina Literária, dirigida por Camilo Marks, destacado crítico literário chileno, incorporando 

reflexões do projeto Fondecyt N° 1170236. Purmakama, o nome da conto, é uma conjugação 

de dois nomes de povoados andinas: Purmamarka, localizada na Quebrada de Humahuaca, a 

noroeste da Argentina, e San Pedro de Atacama, um oásis no deserto do norte do Chile. A 

partir deles, extraíram-se as partículas "Purma" e "cama", para fundir em uma nova palavra 

eventos semelhantes que ocorreram nos últimos anos nesses assentamentos indígenas 

tradicionais. 

Os povoados nomeados foram impactados e transformados pelos processos de 

patrimonialização realizados pelos Estados e organizações internacionais, provocando a 

gentrificação e a perda do patrimônio indígena, acelerando a diáspora da população original 

de seus antigos lares. Invadidos pelo turismo, essas aldeias foram convertidas em povoados 

boutique, centros de recreação, alojamento e comida. Talvez, o turismo e os processos 

concomitantes, seja uma nova forma colonial de ocupação dos espaços das culturas originais 

deste continente. 

 

                                                
1
 Geógrafo e Doutor em Antropologia. Centro de Estudos Interculturais e Indígenas (CIIR), Pontifícia 

Universidade Católica de Santiago do Chile.  Projeto Fondecyt   N°1170236. 
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2 PURMAKAMA: A CONTO. 

Às vezes sinto que isso povoados não nos pertence ", comentou Hilario Cruz 

Colque. É um lugar estranho! - ele terminou-. 

Seu amigo Daniel estava deitado como ele, sob a sombra de uma alfarrobeira. Ele 

escutou o velho reclamar de suas viagens como uma alma de dor sobre a praça e as ruas do 

antigo povoado indígena. 

Eu ainda me pergunto professor sobre a origem da desgraça do nosso povoado -

Hilario continuou falando-. 

Você se lembra quando as autoridades vieram? 

-Ele não recebeu uma resposta- 

Eles ficaram surpresos com o cheiro do velho, as paredes de adobe e pedra, pelos 

pomares com figueiras e tamarugos que se abrigavam do sol neste deserto de pampas, 

montanhas e ravinas. Eles admiravam os telhados de colmo, as vigas de madeira de algarrobo, 

vilca e tamarugo. Essas varas torcidas e amarradas com tendões de guanacos ou fios de pele 

de vaca. Eles pareciam bonitos. Adorável! Eu o ouvi dizer a uma das senhoras. Eles vieram 

nos dizer que nossos antigos costumes, as celebrações do pachamama, as festividades do 

santo padroeiro e os carnavais eram muito importantes para mantê-los – Hilario, resmungou 

no silêncio da manhã ensolarada. 

Você se lembra de Daniel que arquiteto que veio a valorizar o povoado? -

Continuou o monólogo Hilario -.... sim, naquele dia nos encontramos na sede da comunidade 

... você se lembra? Ele nos disse que nossas casas, as velhas árvores, as paredes de adobe e 

pirca, as vielas, as valas alinhadas em pedra, as fazendas e as colheitas de amaranto, milho, 

quinoa e batatas nativas, tudo que era preservado, Foi património cultural ... Foi a primeira 

vez que ouvi essa palavra que nos condenou! 

-Daniel não respondeu- 

Hilario fez uma longa pausa, como se estivesse preenchendo seus pensamentos, 

para continuar com suas ladainhas ... ¡Claro! se o arquiteto dissesse que o povoado você tinha 

que mantê-lo em sua forma original!  Naquela época eu pedi a palavra para dizer que a nosso 

povoado ficou assim, dos nossos antepassados, porque ninguém veio a esses lugares: nem o 

governo, nem o município, nem as ambulâncias, isso é verdade? Muitas vezes as pessoas 

morrem por falta de atenção médica. Lembrei-lhe do caso da sra. Eulogia. O arquiteto nos 

disse que a partir de agora o progresso viria, turismo e pessoas, que nossa cidade seria 

patrimônio. O anúncio nos deu esperança e tivemos grandes ilusões, lembra professor? 
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Por favor, não me faça ressoar aquela infâmia! -Daniel reagiu aborrecido-. Daniel 

Boman, ex-professor de agronomia e outros ofícios que aprendeu a trabalhar com a população 

local. Hilario, você sabe muito bem que o que aconteceu me causa indignação! -disse ele com 

raiva-. Eu fui o único que se opôs à nomeação de povoado patrimonial! Mas você e seu povo, 

foram os mais entusiastas. Peço-lhe por favor, não lembre-se essa desgraça. Estamos 

condenados a compartilhar esse infortúnio pelo resto do tempo. 

Desculpe-me professor, mas em tempo útil tudo deve voltar a como era. Nós às 

vezes não entendemos as novas palavras, e naqueles dias as necessidades eram muitas e 

muitas ofertas, as quais não poderíamos deixar passe a promissora oportunidade.  

Então não reclame! -respondeu Daniel, rabugento-.  

Hilario gostava de falar naquele lugar de silêncio, embora ninguém o ouça. Ele 

entrou cinco anos e meio atrás. Ele, com suas reflexões, foi o único que interrompeu a calma. 

Eu perdoei a minha insistência, -disse Hilario-. Você pode me dizer o significado 

de ter se tornado parte do patrimônio?  

Daniel, ele manteve o mudo. Levanto a voz para dizer: Hilário, você não perdeu o 

hábito de insistir em suas perguntas e não se resigna a essa paz silenciosa! ¿não entende que 

isso povoado não pertence mais a você?  

Professor! esta é minha terra e será para sempre, mesmo que seja pura poeira - 

Hilario respondeu com confiança-. No povoado acreditamos que tenha sido a má sorte e o 

destino, a causa de nossa condenação. Diga-me sua opinião. 

Daniel tentou umedecer sua garganta, secar do prolongado silêncio pessoal. 

Hilario está bem! Farei um esforço, embora sempre tenha dito que prefiro descansar. Isso me 

força a voltar ao mundo de onde eu vim. 

Você se lembra da casa de Juan Viltipoco? 

Claro que sim -Hilario respondeu- 

Bem, seu bisavô construiu o quarto olhando as colinas de cores e vulcões para 

poder compor as canções e rematitos. Aquele quarto hoje é o quarto mais exclusivo do Hotel 

Viento del Agua. A casa não pertence mais ao Viltipoco. O mesmo vale para as casas antigas 

do Carpanchay, Tito Siares, Francisco Liquitay, Quispe, Eugenio Plaza, Alcota, Cruz e 

Morales. Você pode me nomear uma família que mantém a sua antiga casa?  

Não me lembro agora, mas deveria haver mais de um -respondeu Hilario-.  

Pode ser Hilario ..., mas onde estão as pessoas do povoado?  
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Muitos foram trabalhar ou estudar na cidade -disse seu parceiro- 

Onde estão os tecelões que fizeram cobertores e cobertores que duraram cem 

anos? Daniel continuou: "Onde estão esses tecidos com trastes e flores feitos de lã natural ou 

tingidos com ervas? Hoje, você só os encontra nas lojas exclusivas das ruas Quitor e Güemes. 

Quais são os jovens e os idosos do povoado trabalhando? - Daniel se perguntou- 

-Hilario avanço com a resposta- Todos sabemos que a serviço de hotéis ou 

atividades turísticas. 

E o que aconteceu com as colheitas? 

-Hilario respondeu- E por que você pergunta o que todos nós sabemos? 

Este é Hilário - respondeu Daniel-. As terras são votadas e não há animais para 

pastar. Antes de passarem todas as tardes pelas ruas do povoado centenas de ovelhas, levadas 

para o curral que ficava ao lado das casas. A última diretriz do Município era proibir o 

trânsito de animais por essas ruas, mas isso não surtiu efeito, já que não há mais pastores. 

É assim que não é mais! concordou Hilario.  

Houve um longo silêncio, quase reflexivo. 

Eu devo ser honesto com você! -Interrompeu Hilario novamente - Você sabe que 

eu não o perdoo? 

Não, não sei! - Daniel respondeu surpreso-. 

Eu não te perdoo por ter morrido assim logo. Por que você desceu do lado do 

morro com seu jeep? 

A morte aparece quando é menos chamada ", -disse Daniel-. 

Para nós, sua morte foi muito sentida. Viemos para deixar você no nosso 

cemitério, lembra? Nós viemos com uma banda, nós dançamos e ficamos bêbados em 

homenagem a sua amizade, você era como um Mallku para nós. Nós cumprimos seu desejo de 

descansar nesta terra. 

Sempre apreciei isso, -Daniel respondeu-.  Reconheço que a palavra ainda é válida 

entre nós. 

Quando fiquei doente com diabetes incurável - respondeu Hilario -, eu perguntei 

às minhas pessoas que eles me deixariam ao lado do seu lugar, para continuar falando sobre o 

nosso povoado que continuou mudando com o progresso do patrimônio. 

Hilario! Cale melhor! -Daniel sussurrou-. Eu sinto passos. 

Do subterrâneo, eles ouviram a voz de uma mulher: 
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Atenção! Espeto a guia em voz alta, dirigindo-se a quinze pessoas vestidas de 

tênis e sandálias, shorts e camisas folgadas, que usavam em suas cabeças chapéus largos para 

o sol e garrafas de água para a sede. A partir desta colina você pode ver toda a povoado e o 

vale verde! ... Aqui termina o passeio deste povoado chamado Purmakama. Faça suas fotos, e 

em um minuto nós retornamos ao ônibus.  

Aaah!, A última coisa  -disse o guia turístico, levantando a voz- . No final do 

cemitério, eles vão ver um homem velho, ele é um autêntico indie o último dos antigos. Ele 

cuida desse lugar abandonado. Quem gosta, pode deixar uma moeda na mão estendida. 

 

3 CONCLUSÃO: EXEGESE DA CONTO DE PURMAKAMA 

Como indiquei na introdução, a conto de Purmakama lida com dois povoados 

indígenas no norte do Chile e na Argentina (Purmamarka e San Pedro de Atacama), 

impactadas pelos processos de patrimonialização, pelo turismo e pela valorização de suas 

terras e moradias, que falam de uma nova forma colonial de ocupação de territórios de 

culturas originais. 

O conto é construído a partir do diálogo de dois homens, Hilario, um líder da 

comunidade indígena, e Daniel, um agrônomo que veio da cidade para ficar. A narrativa faz 

um aceno para Pedro Paramo do grande Juan Rulfo. Os protagonistas estão mortos, seu 

diálogo é espectral, mas muito contingente e contemporâneo. Talvez seja o inconsciente 

coletivo que atravessa a América, onde os mortos têm voz e continuam a falar. 

A conto alerta sobre as contradições do patrimonialismo. Um processo que 

implica uma valorização da cultura indígena, material e simbólica, de fora. Muitas vezes é 

uma abordagem com critérios estéticos distantes da cultura local, que promovem uma 

fossilização e a beleza dos lugares, para o desfrute de visitantes desconhecidos.  

A valoração patrimonial aparece na fala do arquiteto, que, surpreso com o antigo, 

e autênticos pede para manter a cidade intocada, ou no comentário da jovem que exclama. 

Encantadora! Mas essas avaliações exógenas e a nova palavra, patrimônio, não são 

compreendidas pelos habitantes dessas cidades. É por isso que Hilario faz uma reação tardia 

no conto, ao exclamar: Foi a primeira vez que ele ouviu aquela palavra que nos condenou! 

O diálogo entre Hilario e Daniel, da vida após a morte, representa o olhar de um 

mundo que se foi, o povoado perdido, a diáspora para os habitantes originais. A discussão 

entre os personagens, ocorre na boca de Daniel, que adverte no começo o que pode acontecer, 

opondo-se às promessas de converter o povoado em patrimônio, contra, o pensamento 
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indígena de Hilario, que discute a aceitação devido às necessidades econômicas e materiais, à 

esperança de deixar a pobreza e o isolamento, depois a lamentar do ocorrido 

As mudanças no povoado Purmakama são descritos através das perguntas e 

respostas, que por meio de observação empírica, eles percebem que a cidade não pertence 

mais aos habitantes locais. Conclua com uma pergunta final de Daniel: E o que aconteceu 

com as plantações? Para que Hilario, refutado E assim ele pergunta o que todos nós sabemos? 

Em Purmakama, o inesperado acontece, o povoado foi transformado em um lugar 

turístico, visitado por ondas de pessoas. Daniel e Hilario ouvem de seus túmulos, os passos na 

terra. São os turistas trazidos a conhecer o antigo e desmoronado cemitério, onde fazem suas 

fotografias do vale de um lugar com vista privilegiada, já que os cemitérios desses povoados 

andinos, muitas vezes estão em promontórios em pequenas elevações. Lá, o resultado 

esclarecedor das mudanças ocorreu. Um velho índio recebe esmolas com a mão estendida, 

para continuar por um curto período de tempo cuidando do local de descanso final dos últimos 

habitantes, que ainda estão vivos, como é o caso de povoados indígenas eles não perdem a 

memória, embora acreditem em seu desaparecimento e morte. 

Purmakama, apesar de ser uma ficção literária, explica os processos 

contemporâneos que podem ser observados em alguns povoados andinos transformados pela 

patrimonialização e pelo turismo. No caso de Purmamarka, um povoado na Quebrada de 

Humahuaca, sua rápida transformação ocorreu quando todo este território foi declarado 

Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 2003, um processo que tem sido estudado por 

cientistas sociais (ORELLANA 2018; PORCARO, TOMMEI, BENEDETTI, 2014; 

TOMMEI, BENEDETTI, 2014). No caso de San Pedro de Atacama, no norte do Chile, este 

oásis regado pelos rios Vilama e San Pedro, sua explosão turística começou no ano 2000, 

causando inúmeras mudanças urbanas, culturais e econômicas. Atualmente recebe milhares de 

turistas no ano, que viajam para ver suas belas paisagens, mas onde a cultura do Atacama foi 

submersa como os corpos do cemitério (MOLINA 2018; MOLINA, 2019; OEHMICHEN, DE 

LA MAZA, 2019; SEPULVEDA et. al., 2015). 

Em conclusão, o conto de Purmakama é uma representação sintética, 

amalgamada, hibridizada para dar conta de uma realidade contemporânea, que continua a 

passar sem ser vista pelos olhos eventuais de visitantes que só admiram as belezas naturais 

com uma estética cultural epidérmica, construída pela indústria do turismo, onde desaparece o 

sentido e o conteúdo patrimonial local. 
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Resumo 

A elaboração desse artigo é resultado de estudos desenvolvidos na disciplina Literatura e 

Formação humana oferecida na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás. A 

referida disciplina ocorreu, no segundo semestre de 2017, no Programa de Pós-Graduação em 

Educação – PPGE. O tema do trabalho é A formação humana dos Capitães da Areia a partir 

do conflito de classes sociais. Procurou-se investigar, em estudo bibliográfico, as 

características dos personagens do romance Capitães da Areia que os fazem mais humanos, 

ou mesmo, situações que os levam a lutar pela humanização. Houve uma preocupação de 

trabalhar essa temática sem instrumentalizar a obra literária. 

 

Palavras-chave: Formação humana. Literatura. Classes sociais. Romance. 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

Antônio Cândido em Textos de Intervenções, no item “A literatura e a formação 

do homem”, propõe a literatura como força humanizadora, “não como sistema de obras. 

Como algo que exprime o homem e depois atua na própria formação do homem” 

(CÂNDIDO, 2002, p.80). Por isso, defende que devem ser estudadas a estrutura, mas 

principalmente a função da literatura, ou seja: 

 

Um certo tipo de função psicológica é talvez a primeira coisa que nos ocorre 

quando pensamos no papel da literatura. A produção e fruição desta se 

baseiam numa espécie de necessidade universal de ficção e de fantasia, 

decerto é coextensiva ao homem (CÂNDIDO, 2002, p. 80).  

 

No texto, O Direito à literatura (Cândido, 2011, p. 174), Antônio Cândido conceitua literatura 

como: “todas as criações de toque poético, ficcional ou dramático em todos os níveis de uma 

sociedade, em todos os tipos de cultura, desde o que chamamos folclore, lenda, chiste, até as 

formas mais complexas e difíceis da produção escrita das grandes civilizações”. 

                                                
1
  Mestre em Literatura e Crítica Literária pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Professora da 

Universidade Estadual de Goiás (UEG); vaniaarantes2@yahoo.com.br 
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Para chegar a esse conceito, Cândido faz uma pequena discussão sobre os direitos humanos, 

isto é, as necessidades básicas do indivíduo são elencadas pelo crítico literário de forma 

crescente, partindo de bens para a sobrevivência do corpo até chegar aos bens para o espírito. 

O autor se apropria da expressão “bens incompressíveis” do sociólogo francês e padre 

dominicano Louis-Joseph Lebret para fundamentar que existem bens que são imprescindíveis 

a todo ser humano. Assim, são incompressíveis aos indivíduos: “a alimentação, a moradia, o 

vestuário, a instrução, a saúde, a liberdade individual, o amparo da justiça pública, a 

resistência à opressão etc. e também o direito à crença, à opinião, ao lazer e, por que não, à 

arte e à literatura” (CÂNDIDO, 2011, p.174). 

Essa visão de literatura do autor do texto O Direito à literatura desafia os conceitos 

tradicionais desta disciplina, que por tantas vezes é tratada, no meio acadêmico, como arte 

acessível apenas a grupos eruditos seletos. Cândido chega a indagar se as pessoas em geral 

acreditam que um indivíduo pobre “teria direito a ler Dostoievski ou ouvir os quartetos de 

Beethoven”. Compreender literatura neste viés, é se preocupar em situar a arte numa vertente 

humanística, ou seja, buscar relacionar literatura com formação humana. 

Dito isso, apresentamos a obra Capitães da areia como objeto de análise deste artigo. 

Entendemos que a referida narrativa poderá nos conduzir a muitas indagações relacionadas à 

temática literatura e formação humana, visto que seu enredo é perpassado por discussões 

relacionadas a temas vinculados às mais diversas vivências humanas, principalmente, no que 

se referem às contradições da vida do homem, seus caminhos, nem sempre definidos por suas 

escolhas.  

Portanto, no romance Capitães da Areia, pode-se indagar:  

 Como os capitães da areia, protagonistas da obra, veem a cidade? 

 Como se posicionam em relação a ela? 

 Pode-se considerá-los uma organização social? 

 Como o narrador constrói essa visão? 

 A ascensão social alcançada por alguns personagens os fez mais humanos e 

vitoriosos? 

 O suicídio do Sem-Pernas é uma maneira de resistir à dominação imposta 

pelas leis da cidade? Isso o fez mais humano? Como o narrador trabalhou 

com esse episódio? 
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 A ascensão de João José, o professor, como um grande artista conhecido 

nacionalmente eleva também o restante do bando quando são 

homenageados por professor em suas telas?! 

 A forma dos capitães da areia agirem em assaltos e “pequenos serviços 

prestados” a comerciantes ou mesmo a sindicatos os constrói como heróis 

dos pobres da cidade, assim como Lampião se fez o herói do sertão? É 

possível encontrar na narrativa comprovação a esse respeito? 

 De que forma o narrador constrói o conceito de humano no livro? Há uma 

guerra de classes nas metáforas da narrativa? 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

2.1 OS CAPITÃES DA AREIA E A CIDADE  

O início do romance é ilustrado por uma matéria do jornal da Tarde descrevendo 

os capitães da areia como crianças ladronas que “infestam” a cidade. São referidas como 

crianças desprovidas de ações cristãs, em decorrência de não terem recebido de seus pais a 

devida formação. Nesse primeiro texto, que abre o romance, fica a ironia inicial do narrador, 

que é onisciente, por isso sabe que a maior parte do bando dos capitães da areia são órfãos, 

que aprenderam a assaltar e viver do crime, por falta de oportunidade de vida digna, na 

sociedade. O trecho: “Meninos assaltantes e ladrões que infestam a nossa urbe” (AMADO, 

2009, p.09), ilustra a visão que o jornal, dialogando com a população de classe socialmente 

elevada, apresenta sobre os capitães da areia, sem buscar investigar a origem social das 

crianças ou até mesmo, compreender o porquê de indivíduos tão jovens estarem praticando 

atos delituosos. A força do discurso do narrador, “disfarçado” de defensor da classe 

dominante como vítima das crianças infratoras, convence temporariamente o leitor sobre a 

delinquência “natural” das referidas crianças. 

As diversas cartas que vêm, em seguida, dialogam entre si, e colocam na cabeça 

do leitor as prováveis causas sociais que desencadeiam a grande quantidade de menores 

infratores na cidade de Salvador. 

A passagem:  

 

O que se faz necessário é uma urgente providência da polícia e do juizado de 

menores no sentido da extinção desse bando e para que recolham esses 

precoces criminosos, que já não deixam a cidade dormir em paz o seu sono 

tão merecido, aos institutos de reforma de crianças ou às prisões (AMADO, 

2009, p.09-10). 
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Demonstra a preocupação do jornal em punir as crianças infratoras, sem buscar 

entender o porquê de elas agirem assim. Há nesta parte, uma verossimilhança tão necessária 

na literatura, para que o real e o fictício se entrecruzem e se construa uma realidade social 

dentro da obra, dando ao leitor oportunidade de refletir sobre questões humanas universais: a 

delinquência, provocada pela falta de oportunidade social e a miséria infantil tratada como 

natural, visto que é de interesse da classe dominante camuflar as verdadeiras causas da 

delinquência infantil originada na classe proletária. 

Os grupos abastados são neste viés, vistos como aqueles que merecem “dormir em 

paz o seu sono”, são então vítimas das crianças infratoras e não ao contrário, provocadores da 

miséria, posto que, acumulam riqueza mal distribuída.  

Nos subtítulos “Na residência do comendador José Ferreira”, “Assalto” e “Luta”, 

encontramos a narração do assalto dos Capitães da Areia, na casa do comendador. Há 

momentos ou “cenas’ fundamentais, neste trecho para ilustrar a validação, pela fala do 

narrador sobre os trajes pobres das crianças ladronas: “Crianças vestidas de molambos 

rondavam o jardim da residência do comendador” (AMADO, 2016, p. 10). Há também, na 

narrativa, uma referência a Raul, neto do comendador, como criança inocente: “Raul Ferreira, 

de onze anos, neto do comendador, que se achava de visita aos avós, conversava com o chefe 

dos Capitães da Areia [...] Na sua inocência, Raul ria para o malvado, que sem dúvida 

pensava em furá-lo” (AMADO, 2016, p.10). Se compararmos, as descrições do narrador sobre 

Os Capitães da Areia com as que ele faz do neto do comendador, veremos que existe uma 

analogia, conduzindo o leitor a uma crítica social, visto que, se Raul é da mesma faixa etária 

dos Capitães da Areia, por que é descrito como inocente? Certamente, o narrador preparou 

para o leitor uma analogia entre as representações sociais trazidas pelos Capitães da Areia, em 

sua maioria, órfãos filhos de operários e Raul, neto de comendador, representante da classe 

dominante. 

Assim, Jorge Amado coloca a seu serviço um narrador cúmplice da classe 

proletária e a partir da verossimilhança, a realidade social se mistura à vida dos personagens, 

que se tornam heróis para o leitor, momento em que verdade e mentira se misturam na 

narrativa. Segundo Mário Vargas Llosa (2004, p. 16): “De fato, os romances mentem – não 

podemos fazer outra coisa – porém essa é só uma parte da história. A outra é que mentindo, 

expressam uma curiosa verdade, que somente pode se expressar escondida, disfarçada do que 

não é.” 
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É preciso dizer, que a intersecção entre verdade e mentira encontra-se presente no 

romance Capitães da Areia, visto que seus personagens em grande parte são tipos sociais que 

sensibilizam o leitor com seu carisma. É como afirma ainda Llosa (2004, p. 17), “De uma 

maneira menos crua e explícita, e também menos consciente, todos os romances refazem a 

realidade – embelezando-a ou piorando-a.” 

É o que acontece com o romance Capitães da Areia, seus personagens são 

marcados por traços identitários bem definidos socialmente e assim, são responsáveis por 

refazer uma realidade que ao longo da ficção se faz ao mesmo tempo bela e piorada. Dessa 

forma, as tragédias sociais vivenciadas pelos personagens os conduzem de vilões a heróis, 

pois a realidade piorada por eles, os transformam em personagens audaciosos e sem limites 

para os feitos heroicos.  

Ainda, na parte inicial ou prólogo, intitulado “Cartas à Redação”, no subtítulo 

“Crianças ladronas”, consta uma solicitação pelo jornalista-narrador de providências das 

autoridades, em relação aos crimes dos Capitães da Areia, que é respondida na página 

seguinte pelo secretário do chefe de polícia. Além disso, para fechar esta primeira parte, o 

suposto “jornalista”-narrador apresenta o subtítulo “A opinião da inocência”, com a finalidade 

de intensificar a fala do neto do comendador supostamente vítima do Capitão da Areia Pedro 

Bala:  

 

Raul mostrava uma grande coragem, e nos disse acerca da sua conversa com 

o terrível chefe dos capitães da areia. Ele disse que eu era tolo e não sabia o 

que era brincar. Eu respondi que tinha uma bicicleta e muito brinquedo. Ele 

riu e disse que tinha a rua e o cais” (AMADO, 2009, p. 12). 

 

Aqui, é uma passagem providencial, que adianta ao leitor um tema aprofundado 

no desenrolar do romance, a infância ausente na vida dos Capitães da Areia, ilustrada mais à 

frente no capítulo em que os personagens usufruem de um parque de diversões com 

brinquedos reformados. Essa parte é intitulada “As luzes do carrossel”, começa com uma 

descrição feita pelo narrador, que se preocupa em frisar, que se trata de um carrossel pequeno 

e desbotado, tão velho que já até faltava pedaços “em certos cavalos”, mas é nesse carrossel 

de Nhozinho França que resolveu armá-lo em Itapagipe e não no centro da cidade, que os 

Capitães da Areia têm direito de vivenciar a infância. Como diz o próprio narrador: “Ali as 

famílias não são tão ricas, há muitas ruas só de operários e as crianças pobres saberiam gostar 

do velho carrossel desbotado (AMADO, 2009, P. 61). 
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O Sem-Pernas é o capitão da areia que se aproxima do proprietário do parque 

como seu ajudante e é a partir desse seu contato que seu bando vai ao parque pela primeira 

vez. Um trecho na página (63), demonstra a dificuldade que seria crianças de classe baixa 

frequentarem parques no centro da cidade: “O Sem-Pernas já tinha mesmo (certo dia em que 

penetrou num parque de diversões armado no Passeio Público) chegado a comprar entrada 

para um, mas o guarda o expulsou do recinto porque ele estava vestido de farrapos” 

(AMADO, 2009, p. 63). 

No prólogo, seguem as cartas do Dr. Juiz de menores à redação do jornal da tarde 

e a carta de uma mãe costureira. Na carta do juiz, há um diálogo com o jornal dando uma 

espécie de “resposta/justificativa” às indagações do chefe de polícia, em carta enviada ao 

jornal, por seu secretário. O juiz procura descrever ao jornal seu papel que não é “capturar os 

pequenos delinquentes”, mas direcioná-los ao reformatório depois de capturados pela polícia. 

Ilustra seu discurso evidenciando que nos últimos meses mandou para o reformatório muitos 

“menores delinquentes ou abandonados”, embora não tenha culpa de fugirem do local. 

Descreve o ambiente como local de “paz e trabalho” onde são tratados com o maior carinho” 

(AMADO, 2009, p.15). 

Já na carta da mãe costureira à redação do jornal, encontramos uma locutora que 

de início já pede desculpas pelos “erros” e pela letra, mas é veemente ao criticar o 

pronunciamento do juiz de menores ao fazer elogios ao reformatório, nas palavras dela: 

 

 ... o doutor dos menores veio com uma conversa dizendo que era uma pena 

que eles não se emendavam para onde ele mandava os pobres. [...] Eu queria 

que seu jornal mandasse uma pessoa ver o tal reformatório para ver como 

são tratados os filhos dos pobres que têm a desgraça de cair nas mãos 

daqueles guardas sem alma (AMADO, 2009, p.16). 

 

A mãe ainda ressalta que seu filho esteve internado no reformatório por seis meses 

e apanhava duas ou três vezes por dia, além de denunciar que o diretor de lá sempre estava 

bêbado, denuncia também a comida ruim e o trabalho escravo. Conclui sua carta dizendo que 

prefere ver seu filho junto aos Capitães da Areia que “no tal reformatório”. 

Logo em seguida, vem a carta do padre José Pedro ao jornal, ele escreve em apoio 

à costureira Maria Ricardina e é bem severo com as autoridades responsáveis pelo 

reformatório: “As crianças no aludido reformatório são tratadas como feras, essa é a verdade” 

(AMADO, 2009, p.18). 
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Esses dois últimos depoimentos denunciando os maus tratos de crianças no 

reformatório têm a reação do diretor da instituição. Ele também escreve ao jornal e mostra sua 

versão dos fatos. Procura desqualificar o discurso da mãe costureira, dizendo inclusive, que a 

carta dela não o preocupa. Segundo ele: “Quanto à carta de uma mulherzinha do povo, não me 

preocupei com ela, não merecia a minha resposta, [...] Não é uma mulherzinha do povo quem 

há de compreender a obra que estou realizando à frente deste estabelecimento” (p.19).

 Esse desmerecimento com a opinião da mulher costureira demonstra o descaso da 

classe dominante com o proletariado, certamente há essa intenção no discurso do romance.  

O padre também é questionado pelo diretor, mas com mais resistência, visto que 

por ser autoridade religiosa acaba sendo mais cobrado pelo dirigente do reformatório que o 

chama de padre do demônio (p.20). Inclusive, esse religioso é punido por seus superiores por 

visitar crianças marginais como os capitães da areia. Em decorrência disso, demora para 

conquistar sua própria paróquia, só ao final da obra realiza esse sonho e mesmo necessidade 

para um pároco. É análoga à situação que se passa em relação às visitas de Don’Aninha, a 

mãe do terreiro da Cruz de Opô Afonjá ao bando dos Capitães da Areia. Quando qualquer 

membro do grupo adoece são chamados o padre José Pedro ou a mãe de santo, por que tanto 

um como o outro socorre os meninos nas horas de apuro, ou seja, os veem como humanos e 

carentes de ajuda, diferente do olhar do restante dos adultos da cidade. Pedro Bala tem tanto 

respeito pelos dois líderes religiosos que chega a ser preso, quando junto com Professor, 

planeja entrar na delegacia para resgatar uma imagem de Ogum do terreiro de Don’ Aninha. 

Como líder do grupo sabe pagar o amparo recebido da mãe de santo, reconhece que sem a 

ajuda dela seu bando estaria mais desamparado. 

No texto “O autor como produtor”, Walter Benjamim (1994) afirma que o escritor 

progressista, diferente do escritor burguês, busca desempenhar atividade artística em função 

do proletariado, na luta de classes, nesse caso, ele obedece a uma tendência. É exatamente 

essa a intenção do narrador da obra Capitães da Areia, fazer denúncias sociais, revelar, a 

partir de seus personagens, o tratamento desigual dirigido pelas autoridades às classes 

desfavorecidas. Assim, quando o discurso da mãe costureira é desqualificado pelo diretor do 

reformatório, ao chamá-la de “mulherzinha do povo”, é uma forma do escritor evidenciar o 

discurso pejorativo da classe dominante quando se refere aos trabalhadores. Esses efeitos de 

sentido comprovam a busca do escritor por justiça social, evidenciando a necessidade da 

literatura de protesto e engajada que por si só traz ao leitor a oportunidade de dialogar sobre 

os direitos humanos. 
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2.2 A REPRESENTAÇÃO FEMININA EM CAPITÃES DA AREIA 

Dora simboliza o feminino na obra, ela é órfã de pai e mãe e tem apenas catorze anos, mas 

fica só na cidade, ela e Zé Fuinha, seu irmão mais novo, depois dos pais morrerem atacados 

pela bexiga. Filha de pais “bexiguentos” tenta conseguir emprego nas casas de senhoras para 

quem a mãe lavou roupas, mas sua busca por emprego foi em vão, sendo filha de pessoas 

infectadas pela bexiga foi rejeitada socialmente, como alguém também contaminado pela 

doença. Nas palavras do narrador:  

 

Ela comprou pão, comeram. A tarde toda foi uma caminhada de um lado 

para outro à procura de emprego. Em todas as casas diziam que não, o medo 

da varíola era maior que qualquer bondade. [...] As luzes se acenderam e ela 

achou a princípio muito bonito. Mas logo depois sentiu que a cidade era sua 

inimiga, que apenas queimara os seus pés e a cansara. Aquelas casas bonitas 

não a quiseram (AMADO, 2009, p.167).   

 

Andou em vão pela cidade até encontrar Professor e João Grande, que tiveram a 

iniciativa de convidar Dora e Zé Fuinha para o trapiche, assim, João Grande fez valer o nome 

de “negro bom” dado a ele por Pedro Bala. Não tinham meninas no grupo, era um acordo 

entre eles, não foi fácil chegarem com Dora no trapiche, grande parte dos moleques a encarou 

como “comida”, mas João Grande e Professor enfrentaram a todos por Dora, até Pedro Bala 

chegar e também defendê-la, ao compreender a história da menina, para depois aceitá-la como 

membro do grupo. 

Dora passa a ser para eles mãe e irmã, a representação feminina que tanto eles 

necessitavam, todos a amavam, todos buscavam seu afeto. Costurava para eles, ouvia suas 

histórias de vida, dava carinho que nunca tiveram antes de Dora. Era mãe e irmã para a 

maioria. Mas para Professor e Pedro Bala, ela era o amor, mas Professor, vendo que ela 

amava o líder dos Capitães da Areia, guardou para si seu sentimento. Mas Pedro Bala também 

era discreto em seu afeto especial por Dora “Não queria que os outros do grupo se sentissem 

com direitos de pensar em safadezas com ela. E se ele dissesse a Dora que ela era como uma 

noiva para ele, outro poderia se julgar no direito de também dizer” (AMADO, 2009, p.185). 

Mas Pedro Bala a ama e a elege como sua noiva e ela o corresponde, passam muitas aventuras 

juntos na cidade, são parceiros inseparáveis em todos os momentos, mas Dora adoece. Os 

Capitães da Areia ficam muito abalados com o adoecimento de Dora, mas Pedro sofre mais, 

por que a ama. No leito de morte, Dora conta a Pedro que já é moça, pede para ficarem juntos:  
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Se abraçam. O desejo é ab-ruptpo e terrível. Pedro não a quer magoar, mas 

ela não mostra sinais de dor. Uma grande paz em todo seu ser. [...] Na 

madrugada, Pedro põe a mão na testa de Dora. Fria. Não tem mais pulso, o 

coração não bate mais. O seu grito atravessa o trapiche, desperta os meninos 

(AMADO, 2009, p.215-216). 

 

O narrador abre um pequeno capítulo para mostrar o que acontece quando morre 

um homem valente:  

 

Contam no cais que quando morre um homem valente vira estrela no céu. 

Assim foi com Zumbi, com Lucas da Feira, com Besouro, todos os negros 

valentes. Mas nunca se viu um caso de uma mulher, por mais valente que 

fosse, virar estrela depois de morta. [...] O que Pedro viu foi Dora feita 

estrela, indo para o céu. Fora mais valente que todas as mulheres, mais 

valente que Rosa Palmeirão, que Maria Cabaçu (AMADO, 2009, p. 218). 

 

Dora é comparada a um homem valente, visto que o pouco tempo que esteve com 

os Capitães da Areia, vestiu roupa de homem, participou das aventuras propostas por eles, até 

ser recolhida pelas autoridades e levada ao orfanato, onde adoeceu: “Não era uma flor de 

estufa. Amava o sol, a rua, a liberdade” (AMADO, 2009, p.211). Essa é a fala do narrador 

para descrever o sentimento de prisão que Dora tinha no orfanato, por isso, quando procurada 

por seu bando, não teve dúvida, mesmo doente foi com eles.  

 

2.3 O ENREDO DE CAPITÃES DA AREIA  

No primeiro capítulo, denominado Trapiche, o narrador descreve onde moram os 

personagens mirins da trama. De forma irônica, afirma: “Sob a lua, num velho trapiche 

abandonado, as crianças dormem” (AMADO, 2009, p.25). A ironia se constrói entre armazém 

abandonado e crianças também abandonadas. Logo se vê que esta construção linguística, não 

é por acaso, é sim, muito de propósito, visto que da mesma forma que quase ninguém da 

população sabe onde é o trapiche, também não se sabe quem são “as crianças ladronas” que 

moram ali. 

O narrador, ao descrever o espaço do trapiche de forma minuciosa, revela, 

inclusive, os tempos em que o velho armazém era utilizado para guardar fardos, sacos e 

caixões, mas com o tempo teve que ser abandonado porque o espaço foi tomado pela areia. 

Mostrando-se cúmplice das crianças, afirma: “[...] toda a zona do areal do cais, como aliás 

toda a cidade da Bahia pertence aos Capitães da Areia” (AMADO, 2009, p.26). 

Em outra passagem, a cumplicidade do narrador se enuncia novamente: “Vestidos 

de farrapos, sujos, semiesfomeados, agressivos, soltando palavrões e fumando pontas de 
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cigarro, eram, em verdade, os donos da cidade, os que a conheciam totalmente, os que 

totalmente a amavam, os seus poetas” (AMADO, 2009, p.27). 

No capítulo “Noite dos Capitães da Areia” é feita a apresentação dos personagens. 

Paulatinamente, o narrador vai elencando características dos Capitães da Areia que vão 

mostrando ao leitor a origem social/familiar de cada um: João Grande, o mais alto do bando, 

foi para o grupo quando o seu pai, um carroceiro, foi pego por um caminhão, tinha nessa 

época nove anos. Pedro Bala, o líder do grupo, entrou para o bando aos cinco anos, nunca 

soube de sua mãe, mas seu pai “morrera de balaço”. João José, o Professor, roubava livros de 

histórias para contar aos colegas. Nunca vendia os livros, lia todos e os empilhavam “sob 

tijolos, para que os ratos não os roessem” (AMADO, 2009, p.30). Ele era o único leitor entre 

os meninos, mas só frequentou a escola um ano e meio. O narrador sugere que talvez o 

Professor seja o único entre eles que tem noção da vida heroica do bando. Ele é uma espécie 

de sábio ou conselheiro do grupo, é sempre consultado por Pedro Bala durante os 

planejamentos dos assaltos. 

Já nas primeiras páginas, o narrador, onisciente que é, adianta para o leitor: 

“Ninguém sabia, no entanto, que um dia, anos passados, seria ele (Professor) quem haveria de 

contar em quadros que assombrariam o país a história daquelas vidas e muitas outras histórias 

de homens lutadores e sofredores” (AMADO, 2009, p.30). 

O nome do Professor (João José) é um nome bem popular, com certeza isso é de 

propósito, João José pode simbolizar o homem brasileiro da classe proletária, nome comum 

entre os pobres, sem sobrenome, negro, criativo, sobrevivente de muitas peripécias, artista de 

rua, desenha pessoas que trafegam pela cidade. O narrador elenca alguns fatos ocorridos com 

Professor, no centro da cidade, o mais marcante é quando ele ao pintar o quadro de um 

homem usando um sobretudo, sofre maus tratos do sujeito: “Professor achou o homem 

engraçado e com cara de sujeito de dinheiro e começou a fazer um desenho dele (com o 

sobretudo enorme, maior que o homem, era o próprio homem o sobretudo [...] Mas o homem 

não gostou da coisa, se deixou possuir por uma grande raiva, levantou-se da cadeira e deu 

dois pontapés no Professor. [...] A garçonete socorreu Professor, ajudou-o a levantar-se, 

ofereceu-lhe uma moeda, mas Professor não aceitou, sabia que faria falta a ela” (AMADO, 

2009, p.96).  

Segundo o narrador, Professor não compreendia por que eram odiados assim na 

cidade, inclusive, mais de uma vez, o narrador, cúmplice dos Capitães da Areia, deixa 

registrado sua admiração por professor, que quase não usava a navalha. Mas, nesse episódio 
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do homem do sobretudo, Professor reagiu. Ao voltar ao trapiche, naquele mesmo dia, avista o 

homem no areal, não resiste sem atacá-lo e toma para si o sobretudo do malvado.  

Mais à frente, Professor pinta um homem com sua piteira e um livro, o homem se 

interessa pela arte de Professor, deixa um cartão com ele, mas Professor de tanto desconfiar 

dos moradores da cidade, não leva a sério o interesse do homem por seu trabalho, narrador 

completa: “O homem dá um cartão a ele. Mas Professor joga fora o cartão: [...] sua mão 

soltou o cartão, que caiu na sarjeta” (AMADO, 2009, p.138). A descrença de Professor é 

vencida, reencontra o homem e vai para o Rio de Janeiro, onde começa sua vida de fama. 

Como no início do romance, O Jornal da tarde volta ao enredo, agora dando ênfase a um 

grande artista baiano, desconhecido pelo público:  

 

Um detalhe notaram todos que foram a esta estranha exposição de cenas e 

retratos de meninos pobres. É que todos os sentimentos bons estão sempre 

representados na figura de uma menina magra de cabelos loiros e faces 

febris. E que todos os seus sentimentos maus estão representados por um 

homem de sobretudo negro e um ar de viajante. Que representará para um 

psicanalista a repetição quase inconsciente destas figuras em todos os 

quadros? Sabe-se que o pintor João José tem uma história... (AMADO, 

2009, p. 244). 

 

Ou seja, mesmo Professor tendo enfrentado vários antagonismos de cunho social, 

“venceu na vida” e levou em sua memória e produção artística, a característica mais marcante 

de cada companheiro mirim.  

O próximo a ser descrito é o Sem-Pernas, o espião do grupo, que vai às casas de 

família, geralmente, abastadas, reclamar de sua orfandade com o objetivo de ganhar a 

confiança dos moradores, passar uns dias por lá e depois informar ao bando como entrar na 

casa. Em uma dessas espionagens, encontrou uma família que se interessou por ele, a ponto 

de deixá-lo quase “fraquejar” e não conseguir cumprir o trato com seu bando, mas não 

poderia traí-los, era fiel ao grupo, tinha uma ética entre eles, então não se entregou 

completamente ao afeto da família que já o tratava como filho, chegando a publicar no jornal, 

uma foto sua como desaparecido, assim que deixou a casa, que deveria, naqueles dias mesmo 

ser assaltada pelos Capitães da Areia.  

Sem-Pernas, como os outros Capitães da Areia tinha pavor da polícia e do 

reformatório, tinha passado por muitas situações de tortura e abusos das autoridades, não 

queria mais se deixar capturar por eles. Foi em uma fuga da polícia, depois de atacar uma casa 

na rua Rui Barbosa, que aconteceu o “inevitável” a Sem-Pernas, seu suicídio, como se fosse 
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um protesto contra uma sociedade que nunca se importou com seu bem estar. A partir da fala 

do narrador, é possível sentir a revolta de Sem-Pernas:   

 

Sem-Pernas os odeia como odeia todo mundo, porque nunca pôde ter um 

carinho. E no dia que o teve foi obrigado a o abandonar porque a vida já o 

tinha marcado demais. Nunca tivera uma alegria de criança. Se fizera 

homem antes dos dez anos para lutar pela mais miserável das vidas: a vida 

de criança abandonada (AMADO, 2009, p.242).  

 

Antes de se jogar de um muro, segundo o narrador, Sem-Pernas ri e cospe na cara 

de um dos guardas e se atira “de costas como se fosse um trapezista”. [...] Sem-Pernas se 

rebenta na montanha como um trapezista de circo que não tivesse alcançado o outro trapézio” 

(AMADO, 2009, p. 243). Assim, Sem-Pernas sai de cena. 

Volta-Seca, que tanto sonhou em compor o bando de Lampião, seu padrinho, 

realiza seu intento, vai para o cangaço. O narrador conta parte da infância de Volta-Seca:  

 

Ele e sua mãe tinham um pedaço de terra. Ela era comadre de Lampião, os 

coronéis respeitavam sua terra. Mas quando Lampião se internou pelo sertão 

de Pernambuco os coronéis ficaram com a terra da mãe de Volta-Seca. Ela 

desceu para a cidade para pedir justiça. Morreu no caminho, Volta-Seca 

continuou a caminhada com seu rosto sombrio. Muita coisa aprendeu na 

cidade, entre os Capitães da Areia. Aprendeu que não era só no sertão que os 

homens ricos eram ruins para com os pobres. Na cidade, também. Aprendeu 

que as crianças pobres são desgraçadas em toda parte, que os ricos 

perseguem e mandam matar em toda parte (AMADO, 2009, p.238).  

 

Esta parte da narrativa, que já caminha para o final do enredo, retoma a discussão 

que percorre todo o romance, a luta de classes, a classe dominante se sobrepondo à classe 

operária. Na cidade ou no “campo”, no caso específico, sertão, a classe dominante dita as 

regras, os pobres resistem, mas nem sempre sobrevivem aos desmandos dos “coronéis”.  

E os caminhos dos Capitães da Areia não foram convergentes, seguiram percursos 

diversos, acreditando às vezes estarem realizando sonhos da infância, como foi o caso de 

Pirulito, que há muito tempo esperava um dia entrar para o seminário. Do grupo, ele era o 

rezador, dono de imagens de Nossa Senhora.  

Boa-Vida, segundo o narrador, aos poucos se desligou do trapiche e Gato de tanto 

ser gigolô, aprende a tirar dinheiro dos coronéis de Ilhéus. Já Pedro Bala, “não nasceu para 

malandro, diferente de Boa-Vida, que não sente o espetáculo da luta diária dos homens. [...] 

Pedro sente o espetáculo dos homens, acha que aquela liberdade não é suficiente para a sede 

de liberdade que tem dentro de si” (AMADO, 2009, p. 236). Como líder dos Capitães da 
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Areia, Pedro Bala, sempre teve sua ética, nunca aceitou ficar com a maior parte do dinheiro 

conquistado pelo grupo, procurou, muito pelo contrário, sempre dividir em partes iguais, 

nunca quis privilégios por ser o chefe. Quando teve notícias do pai, através do estivador João 

de Adão, ficou interessado em conhecer o ambiente em que o pai viveu. 

 

Pedro Bala tem vontade de entrar na greve, de gritar com toda força de seu 

peito, de apartear os discursos. Seu pai fazia discursos numa greve, uma bala 

o derrubou. Ele tem sangue de grevista. Demais a vida da rua o ensinou a 

amar a liberdade (AMADO, 2009, p. 251). 

 

Além de João de Adão, Pedro Bala conhece um estudante que sabe quem foi seu 

pai, se sente orgulhoso de ser filho de Loiro que morreu lutando pela liberdade de sua classe 

social. O estudante fala a Pedro que seu pai teve uma morte bonita, pois morreu na greve e “a 

greve é a festa dos pobres” (AMADO, 2009, p.252). João de Adão e o estudante passam a 

chamar Pedro de companheiro, agora ele é como seu pai, luta pelos direitos dos trabalhadores.  

 

3 CONCLUSÃO 

Após toda uma discussão desvendando as personificações sociais dos personagens 

de Capitães da Areia, é preciso manter a discussão no viés apresentado por Antônio Cândido 

quando ao defender que a literatura exprime o homem para depois agir na sua formação. É 

assim que vemos a obra Capitães da Areia, um romance que trabalha as contradições sociais 

em seus piores formatos. O narrador da obra descreve as vivências de crianças, em sua 

maioria órfãs, pobres, filhas de carroceiros, lavadeiras, estivadores, enfim, menores 

desamparados,  jogados à própria sorte e vítimas de autoridades parciais em seus julgamentos, 

hipócritas, desinteressadas por elas. Mas ao mesmo tempo, a obra desperta um senso de 

solidariedade do leitor aos personagens, nesse sentido, mesmo sendo marginais, em nenhum 

momento, o leitor esquece que seus crimes são frutos do desprezo social e da falta de afeto.  

São esses efeitos de sentido que agem na formação humana de quem lê Capitães da Areia, o 

leitor passa a se envolver com o sofrimento e carências dos personagens, com toda certeza 

essas sensações derivadas da fruição do texto vão contribuir com a formação humana do 

leitor, muito mais é claro, que uma possível instrumentalização da literatura, isto é, a 

elaboração de uma ficha de leitura, por exemplo. Deve-se pensar é na produção e fruição da 

literatura e mesmo no deleite, visto que, como ainda afirma Antônio Cândido, trata-se de uma 

necessidade universal, ou seja, o ser humano necessita de ficção e fantasia para seguir a vida. 
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Assim, o acesso a uma obra como Capitães da Areia só vai elevar a condição de 

crítico social e literário do leitor, que se deparará com personagens que crescem, no decorrer 

da narrativa, pois todos eles seguem no final seus sonhos ou cumprem seus destinos. Mesmo 

Dora e Sem-Pernas que morrem ao final do romance, cumprem seus papeis, Dora por que foi 

mãe, irmã e noiva, fez pelos Capitães da Areia o que nenhuma outra mulher fez, e depois no 

céu virou uma estrela; Sem-Pernas por que morreu como um vencedor, sua morte foi uma 

mostra de resistência à dominação das autoridades repressoras representantes da classe 

burguesa, ou seja, consegue atingir a liberdade tão desejada pelo seu bando, mesmo que 

através da morte. Pirulito virou padre, e se rezava antes para os Capitães da Areia, agora no 

seminário se dedica mais a eles em suas orações. Volta-Seca vai para o bando do padrinho 

Lampião, vinga sua mãe e a cada fazendeiro que mata, torna-se tão cruel, que passa a ser o 

sujeito mais temido do cangaço. João José (o Professor) ganha fama retratando em seus 

quadros a vida dos Capitães da Areia; Pedro Bala e João Grande e os outros que ficaram no 

trapiche se juntam aos operários do cais, viram líderes sindicais, representam seus 

companheiros de classe social, unem-se aos seus iguais em busca de liberdade na cidade, que 

representa o espaço social da opressão, mas eles conhecem seus segredos como ninguém, por 

isso podem dominá-la. 

Se os romances são escritos para transformar ou acrescentar algo à vida, como 

defende Vargas Llosa, Capitães da Areia é uma dessas obras que se lê para sair maior, mais 

gente, mais humano. Com a leitura desse romance, é possível descobrir uma outra forma de 

ver a cidade, ver uma metrópole pelos olhos de quem não é bem visto por ela, ver a cidade 

pelo olhar de quem vive à sua margem, mas que nem por isso, não a vence.  Os protagonistas 

de Capitães da Areia trabalharam como uma organização social,  posicionaram-se contra a 

opressão da cidade, se fizeram heróis dela, com a ajuda do narrador. Tiveram ascensão social, 

venceram e se libertaram na cidade, dominaram ela e se fizeram heróis de seu povo. 
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“SACUDI O SUOR E O SOL”! TRAÇOS DE UMA GEOGRAFIA SÓ-NATUREZA EM 

O ESTRANGEIRO DE ALBERT CAMUS 

 

EIXO TEMÁTICO 4 - LEITURAS DE MUNDO PELO VIÉS LITERÁRIO 

 
Wellington Ribeiro da Silva
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Resumo 

O romance, O Estrangeiro, de Albert Camus (1913-1960), lançado em 1942 é considerado 

uma das obras-primas do escritor franco-argelino, cuja produção está marcada pela noção de 

absurdo. O absurdo da vida e do mundo não deixa o leitor camusiano comutar a seriedade 

trágica do existir pela serenidade dramática que intima o homem à vida, mesmo quando ela 

“não vale à pena ser vivida”. Cônscio da complexidade da obra de Camus, a presente 

abordagem intenta rastrear possíveis centelhas geográficas ou geo-históricas pinçadas na obra 

“O Estrangeiro”, que, até o presente momento, ainda não foram devidamente investigadas. 

Apesar de granjear sensações ambivalentes o sol e todos os eventos telúricos são, 

sobremaneira, vistos em sua positividade. O sol é, a nosso ver, não somente o astro-rei que em 

O Estrangeiro envida sensações inquebrantáveis de viver, de se permitir a vida, incontinenti, 

mas a sua recorrência, no que mais possa ter de ambivalência, não aniquila o homem, 

tampouco o reduz a mero elemento da paisagem, mas expõe, para cada rosto sem sol, um sol 

indiferente à mesquinhez da justiça e da vontade humana. 

 

Palavras-chave: Geografia. Absurdo. Sol. Existência 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

O romance, O Estrangeiro, de Albert Camus (1913-1960), lançado em 1942 é 

considerado uma das obras-primas do escritor franco-argelino que, ao longo de sua vida, se 

dedicou a temas incomuns na literatura contemporânea, aprofundando o alcance ficcional de 

dilemas humanos, sociais e existenciais com maior ou menor reverberação nos drásticos 

acontecimentos e transformações que enxameiam os três últimos quartéis do XX: Primeira e 

Segunda Guerra Mundial, ascensão do nazi-fascismo, mundialização econômica e cultural, 

revolução científico-tecnológica, crise e recuperação do capitalismo, etc.  

A obra de Camus é comumente atrelada ao conceito de absurdo. Todavia, é 

preciso se tomar um cuidado especial no tratamento conferido ao mesmo pelo autor do Mito 

de Sísifo, sob pena de se restringir a prodigalidade semântica a adjetivos como: irracional, 

disparate, incongruência, etc. As cenas, os ambientes percorridos, e, principalmente, as ações 

reveladoras das expectativas e horizontes mentais dos personagens são perfeitamente 

factíveis. Como esperamos demonstrar ao fim e ao cabo deste artigo, não é absurdo o se por-
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no-mundo sem moldura prévia, não é absurdo a indiferença do eu ante aos códigos de conduta 

historicamente aceitos e entabulados na rotina da normalidade, não é absurdo o agir sem 

pensar nas consequências do ato, absurdo sim é o mundo, o mundo que Camus expõe de 

forma ácida, mundo que elege a racionalidade do irracionalismo como o salvo-conduto de 

onde é possível divisar uma ética e uma moral compatíveis com o modelo civilizatório em 

marcha. 

 

2 ABSURDAMENTE ESTRANGEIRO NA SIMPLICIDADE DO VIVER 

Em conformidade com a leitura aqui esposada, o absurdo camusiano não sinaliza 

para o inverossímil do real e muito menos se resolveria numa cômoda adjetivação em torno da 

moldura de uma certa “subjetividade cínica”, exemplarmente tratada pelos temas kafkanianos. 

O absurdo da vida e do mundo não deixa o leitor camusiano comutar a seriedade trágica do 

existir – que põe de lado toda genealogia de adornos sócio institucionais ao escalpelar a 

própria sisudez da realidade – pela serenidade dramática que intima o homem à vida, mesmo 

quando ela “não vale à pena ser vivida”. 

Nesse diapasão, o absurdo do viver, da vida compelida pelos liames sociais, da 

supressão e/ou distorção da moral pela ênfase das imposições políticas, do apagamento do eu 

perante a máquina irracional que normatiza a vida em sociedade, enfim, por essas e outras 

manifestações, o absurdo é, em Camus, condição da tomada de consciência de seus 

personagens e, por isso mesmo, a via dialética que lhe permite não derivar para o ceticismo ou 

para o pessimismo.  

Longe de referendar meramente as constrições históricas de sua época e com isso 

adelgaçar a zona de contato entre história e literatura, a obra de Camus também não se 

conteve, por outro lado, em eleger dilemas e dramas existenciais como determinantes do 

espectro e da natureza de seus personagens e temas abordados.  

Cônscio da complexidade da obra de Camus, a presente abordagem intenta 

rastrear possíveis centelhas geográficas ou geo-históricas pinçadas na obra “O Estrangeiro”, 

que, até o presente momento, ainda não foram devidamente investigadas. Evidentemente que 

se pautássemos por uma geografia de lastro ambiental ou encerrada na empiria tout court, 

faríamos apenas uma modesta e estéril aproximação do texto camusiano. Assim, por 

entendermos que a obra, assim como quase todo o legado literário do autor, enfrenta esferas 

complexas, ambivalentes e contraditórias que tanto marcaram a voga do existencialismo, 

optamos por uma geografia mais afeita à integralidade irremissível eu/mundo, uma geografia 
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que fosse capaz de ir além de cenário por onde desfilariam os personagens, as cenas e todo 

realismo absurdo de Camus (onde a verossimilhança é transgredida e “asfaltada” pela 

incontornável pressão da modernidade tardia sobre o indivíduo). 

De acordo com Mario Vargas Llosa  

 

Acho que para entender-se o autor de L’Etranger é útil levar-se em conta sua 

tripla condição de provinciano, homem da fronteira e membro de uma 

minoria. As três coisas contribuíram parece-me, para sua maneira de sentir, 

de escrever e de pensar. Foi um provinciano no sentido cabal da palavra, 

porque nasceu, educou-se e se fez homem muito longe da capital, no que era 

então uma das extremidades remotas da França: África do Norte, Argélia. 

Quando Camus instalou-se definitivamente em Paris, tinha cerca de trinta 

anos, quer dizer, já era, em essência, o mesmo que seria até sua morte. Foi 

um provinciano para o bem e para o mal, mas sobretudo para o bem, em 

muitos sentidos. (LLOSA, 1983, p. 231). 

 

Essa condição de estrangeiro triplamente qualificado em sua jornada geográfico-

étnica-social é de suma importância na ambientação do romance. A linguagem clara, quase 

coloquial, magistralmente erigida pelo autor, nos autoriza a falar de uma geografia que 

antecipa em meio século a problemática do migrante contemporâneo. Em O Estrangeiro, essa 

geografia atenta aos deslocamentos de ideias, pessoas, valores, hábitos que, no geral, responde 

pela conformação, pelos ajustes e pelos abatimentos da vida mundana, longe de se imbricar 

numa outra geografia que interrogue pela miscelânea de sentimentos, desejos e predisposições 

hauridas do vasto continente da psique, é sim invadida, flagrada e sabotada por uma geografia 

onde o tradicional dualismo homem/meio se faz desnecessário, sobretudo porque importa 

muito mais pro autor ressaltar o stock dos sentimentos e não-sentimentos de seu personagem 

principal, Mersault, em comunhão com àquilo que a natureza entabula na definição da 

clássica noção de gosto, que ter uma preocupação em problematizar um possível espectro 

negativo de seu personagem, valendo-se, no caso, do dualismo homem-meio. Assim sendo,  

 

as coisas que deveras o comovem não têm a ver com os homens, mas com a 

Natureza ou com certas paisagens humanas as quais ele privou de 

humanidade e transformou em realidades sensoriais: a geografia do seu 

bairro, os cheiros do verão, as praias de areias ardentes, (ibid. p. 203-204). 

 

Contudo, não exageremos o peso que uma determinada forma de conceber a 

geografia teria tido na entronização do enredo e das descrições dos ambientes vividos 

propriamente ditas. Albert Camus, como se sabe, teve seu norte ficcional apontado para 

questões cruciais da existência humana: a morte, o absurdo da vida, a irracionalidade das 

instituições racionais, a dor, a consciência e a revolta do homem ante as emulações e 
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limitações da sociedade, o suicídio enquanto fuga aos dilemas da vida, etc. Assomados pelos 

fantasmas do holocausto, da hecatombe humana advinda das duas guerras mundiais e do 

individualismo galopante na esteira do capitalismo contemporâneo, tais temas tornaram-se, de 

fato, uma verdadeira bandeira de luta política do autor que, no que pese aproximações 

apressadas e indevidas com o existencialismo, se posicionou genuína e solitariamente contra 

as “intempéries” que ameaçavam esmagar o homem em todos os aspectos. 

Um dos grandes problemas lançados à produção do conhecimento, aos irrequietos 

pensadores e aos homens de verve literária como Albert Camus foi o da morte de Deus. Mas, 

se essa quadra teve que lidar com essa ideia, crucial ao existencialismo, ela também teve que 

lidar com o fetichismo da técnica que tendia a criar uma espécie de super-homem com 

horizontes tão onipotentes que guardaria franca semelhança com o Criador.  

O livro de Camus (2017a), tangencia tais questões, talvez por isso não apresente 

personagens tão plenos e prefira os temas da natureza aos humanos. Como é possível ver em 

outras obras deste filósofo, a existência simples é a fórmula precípua da felicidade. Será que a 

existência simples, aquela em profunda comunhão com a natureza, aquela dos corpos 

desarmados da retórica da racionalidade instrumental e batizada unicamente pela febre do 

viver, será que ela permitiria a plenitude do indivíduo? Não seria essa modalidade de vida, 

engolfada pela fúria do sol, a única via efetivamente possível ao frenesi dos corpos e ao gozo 

mais extremo da carne? Em que medida se pode deixar de ser estrangeiro num mundo onde 

tudo é absurdo, onde nada é explicável? Numa das passagens mais clássicas do livro Míto de 

Sisífo, Camus lança luz a tais questionamentos, 

 

Um mundo que se pode explicar, mesmo com raciocínios errôneos, é um 

mundo familiar. Mas num universo repentinamente privado de ilusões e de 

luzes, pelo contrário, o homem se sente um estrangeiro. É um exílio sem 

solução, porque está privado das lembranças de uma pátria perdida ou da 

esperança de uma terra prometida. Esse divórcio entre o homem e sua vida, o 

ator e seu cenário é propriamente o sentimento do absurdo. E como todos os 

homens sadios já pensaram no seu próprio suicídio, pode-se reconhecer, sem 

maiores explicações, que há um laço direto entre tal sentimento e a aspiração 

ao nada. (CAMUS, 2017b, p.21) 

 

Mesmo assim, intentamos problematizar o parecer de um dos grandes estudiosos 

das relações de identidade/alteridade na estruturação dos jogos de poder e das relações de 

dominação moderna e contemporânea, nos referimos a Edward Said para quem Camus teria 

inconscientemente defendido e propagado nos seus livros “a percepção geográfica de uma 

vontade francesa singular contestando a Argélia e seus habitantes muçulmanos nativos” 

(SAID, 2011, p. 284) 
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A esse respeito, mesmo não fazendo uso das demoradas digressões, a narrativa 

camusiana mostra uma prodigalidade marcante da natureza africana, no caso das praias e das 

paisagens litorâneas da Argélia, quando comparada à natureza europeia. Entretanto, não se 

observa a mesma condição profícua quando quem participa do enredo são pessoas, aliás, o 

termo genérico “árabe” empresta aos nativos, ou seja, aos que não são nem europeus nem 

pied-noirs, uma condição que de fato reencena arquétipos que Said fez questão de salientar 

em sua obra: 

 

Considerar as preocupações imperiais constitutivamente significativas para a 

cultura do Ocidente moderno é, conforme sugeri, avaliar essa cultura do 

ponto de vista oferecido tanto pela resistência anti-imperialista quanto pela 

apologia imperialista. O que isso significa? Significa lembrar que os autores 

ocidentais até a metade do século XX seja Dickens, Austen, Flaubert ou 

Camus, escreveram pensando num público exclusivamente ocidental, mesmo 

quando discorriam sobre personagens, lugares ou situações que se referiam 

ou utilizavam territórios ultramarinos dominados por europeus. (SAID, 

1995, p.92) 

 

É possível que a geografia tenha participado de alguma maneira nessa literatura 

que tardiamente ainda referendava o ponto de vista europeu sobre as áreas então ocupadas, 

sejam na Ásia ou na África. É possível que o estrangeirismo de Mersault, mediante um país 

majoritariamente árabe, seja amainado pelo brilho do sol, pelo azul do mar, pelos eflúvios 

telúricos então experimentados. É possível, ainda, que a geografia tenha comparecido como 

dispositivo eficaz na mobilização de uma escrita sem espaços ou concessões para o ontem, 

para as rememorações, para as lembranças, para o saudosismo e para a reflexão demorada. 

Entretanto, o que parece inegável é o bem-estar do personagem no seu meio, na sua quadra de 

existência profissional, sentimental e existencial. Mersault se mostra perfeitamente afeito a 

vida solar que a costa mediterrânea da Argélia lhe oferece, a ponto de menosprezar o ar 

parisiense, tido como malsão e, de fato, toda a atmosfera fria da cinzenta capital francesa não 

lhe apraz. 

 

3 UM SOL PARA CADA ROSTO SEM SOL 

Nessa sessão passaremos em revista algumas passagens do livro de Camus que 

ilustram a importância da geografia na estruturação da narrativa e no fito máximo de seu 

autor, qual seja: a discussão sobre o absurdo da existência. O enquadramento geográfico aqui 

aludido responde pelo visceral apego do protagonista – dublê de Camus – pela cidade natal, 

Argel e mesmo que a metáfora solar soe como chave importante à compreensão do universo 
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mental do anti-herói Mersault, ela não vem privada de demais elementos constituintes da 

paisagem. 

 

Apesar de o protagonista de Camus passar por diversos espaços físicos 

durante a narrativa (seu apartamento, o asilo onde sua mãe vivia, sua cela, as 

salas de interrogatório) e demonstrar fácil adaptação a cada um deles, é em 

Argel, musa inspiradora de Camus e cenário onde se passa a história de 

L’étranger, que ele se sente completo. Toda a narrativa de L’étranger é 

ritmada pelas sensações físicas de Meursault, personagem que por um lado 

demonstra ser desprovido de sentimentos e curiosidade e por outro lado é 

capaz de, no seu tenaz silêncio, lançar um olhar perspicaz aos mínimos 

detalhes à sua volta. (JESUS, 2015, pg. 21- 22) 

 

O céu já estava cheio de sol. Começava a pesar sobre a terra e o calor 

aumentava rapidamente [...] Por meio das linhas de ciprestes que conduziam 

à colinas perto do céu, desta terra ruça e verde, destas casas esparsas e bem 

desenhadas, eu compreendia mamãe. A noite nesta região devia ser como 

uma melancólica trégua. Hoje, o sol transbordante, que fazia estremecer a 

paisagem, tornava-a deprimente e desumana. (ibid., p.22) 

 

Como se pode depreender do excerto acima, o mesmo sol que traz vida, que 

purifica o corpo, que exorta os homens ao amor, que impulsiona uma anárquica libertinagem, 

também gera melancolia e amesquinha o homem.  

 

Eu estava um pouco perdido entre o céu azul e branco e a monotonia destas 

cores, negro pegajoso do asfalto aberto, negro desbotado das roupas, negro 

laca do carro. Tudo isto, o sol, o cheiro de couro e de esterco do carro, o do 

verniz e do incenso, o cansaço de uma noite de insônia, me perturbava o 

olhar e as ideias (ibid., p.23) 

 

Esta passagem se refere ao cortejo do velório de sua mãe. Aqui a monotonia da 

paisagem oblitera a própria racionalidade do personagem e, até mesmo, o incômodo das 

matizes das cores neutras não lhe escaparam. Mesmo esbatidas, as cores lhe causavam tédio. 

Mersault também alude aos cheiros, sejam naturais ou artificiais, todos que emanavam de seu 

entorno lhe traziam um desconforto insuportável. 

Apesar de granjear sensações ambivalentes o sol e todos os eventos telúricos são, 

sobremaneira, vistos em sua positividade. Assim, quando Mersault vai almoçar com seu 

amigo no restaurante de sua amiga Céleste: “o céu estava verde e eu me sentia contente” 

(p.32) Da mesma forma, ao se encontrar em seu apartamento com sua namorada Marie 

Cardonas: Tinha deixado a janela aberta e era bom sentir a noite de verão escorrer por nossos 

corpos bronzeados. (p.39) 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Além do sol, a praia é elemento decisivo na narrativa de O Estrangeiro. É na praia 

que Mersault encontra seu lazer mais efusivo, é a ela que recorre quando sente o corpo 

debilitado pela rotina do trabalho. Paradoxalmente, é na praia que acontece o seu maior 

infortúnio, o assassinato do árabe. É interessante perceber o olhar de um dos grandes 

estudiosos para com a composição do imaginário ocidental na interface dos mares (calmos ou 

revoltos, frios ou cálidos) com a fímbria arenosa ou pedregosa que recobre os litorais  

 

A praia não é aqui senão o palco das catástrofes cujo vestígio conserva: o 

barco veio chocar-se contra os recifes costeiros; é na praia que seus 

destroços — úteis — são lançados. Acima de tudo, a areia traz a marca das 

forças selvagens e ameaçadoras, símbolos do desejo. É ali que os 

antropófagos se entregam às suas orgias sob o olhar fascinado de Robinson, 

voyeur ameaçado pela animalidade da festa coletiva. É da praia que surge a 

ameaça contra o refúgio maternal que o herói amorosamente construiu; é 

também pelo mar que os bandidos amotinados farão sua irrupção. Sobre a 

areia, que conserva a marca dessas incursões e sobre a qual ele observou os 

selvagens em sua nudez, Robinson não se demora; ele não brinca; não toma 

banho. (CORBIN, 1989, p.25) 

 

A narrativa do romance em questão não se deixa atravessar por resquícios do 

imaginário fantástico que povoou o mar de figuras horrendas, malignas e monstruosas, 

derivadas dos traços relativos ao mar, nomeadamente: insopitável, colossal, esmagador. 

Todavia, não deixa de ser no mínimo curioso o fato do incidente capital do livro se passar na 

praia e todo o ambiente marinho enleando os personagens. Apesar disso, não acreditamos que 

tal ambientação não está necessariamente associada a uma possível mitologização ou 

remitologização de eventos ctônicos ou bíblicos que, cada um a sua maneira, atuariam como 

arquétipos na engenharia textual de Camus. O sol é, a nosso ver, não somente o astro-rei que 

em O Estrangeiro envida sensações inquebrantáveis de viver, de se permitir a vida, 

incontinenti, mas a sua recorrência, no que mais possa ter de ambivalência, não aniquila o 

homem, tampouco o reduz a mero elemento da paisagem, mas expõe, para cada rosto sem sol, 

um sol indiferente à mesquinhez da justiça e da vontade humana. 
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ACADEMIA GOIANA DE LETRAS: PRESERVANDO E DIFUNDINDO CULTURA 

HÁ 80 ANOS 
 

EIXO TEMÁTICO 5 – HISTÓRIA DAS PRÁTICAS DE LEITURA E DOS REGISTROS 

DO CONHECIMENTO 

 
Luar de Morais Torres

1 

 

 

Resumo 

Para compreender o cenário social goiano e avançar na propagação cultural, este artigo se 

propõe a conhecer a história da Academia Goiana de Letras e sua atuação no incentivo às 

práticas de leitura. Através de pesquisa bibliográfica, os questionamentos acontecerão 

partindo de publicações que tratam sobre a história das Academias; utilizando anais, 

biografias e revistas produzidas pela instituição. A primeira parte tratará sobre o surgimento 

das Academias de Letras no mundo e no Brasil; depois, se discutirá sobre seu nascimento em 

Goiás; Bernardo Élis entrará na terceira parte e finalmente se refletirá sobre a Revista da 

Academia Goiana de Letras. 

 

Palavras-chave: Leitura. Literatura. História. 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

O hábito de leitura é crucial para o desenvolvimento da sociedade, pois ele aguça 

o senso crítico e reflexivo, proporcionando ferramentas para se chegar a uma visão de mundo 

mais autônoma. Valorizar e divulgar a literatura de qualidade é, então, uma tarefa vital para 

que todos tenham oportunidade de atingir seu pleno potencial. 

O pedagogo e crítico literário Northrop Frye (2017), em Imaginação Educada, faz 

uma distinção entre o mundo em que vivemos daquele em que queremos viver. O segundo 

seria erguido nas inspirações que só existirão a partir do que alimentamos nossa mente no 

primeiro. É o “mundo que quer construir com o que vê” (FRYE, 2017). Tudo começa com as 

leituras que fazemos do que nos rodeia. 

Pesquisa realizada pelo Instituto Pró-Livro em 2015, intitulada Retratos da leitura 

no Brasil, aponta quase metade dos brasileiros como não leitores. Para 23% deles isso não é 

um problema, pois responderam na entrevista que “não gostaria de ter lido mais”. O motivo? 

Não gostar de ler, não ter paciência ou preferir outra atividade foi a resposta em 51% dos 

casos (FAILLA, 2016). 

                                                
1
 Bacharel em Teologia pela Faculdade Kurios, graduanda em Letras Licenciatura pela Uninter, email: 
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Mas leitura é disciplina e, assim como o cidadão médio é capaz de correr ao ser 

perseguido por um cão, mas precisa de treino e persistência para participar de uma maratona 

(BAUER, 2015), o estímulo à prática da leitura pode despertar prazer e realização àquele que 

conseguir superar o preconceito e a preguiça. Eis a importância em se criar e disponibilizar 

ambientes que cativem e facilitem o gosto pela leitura. 

O presente trabalho se propõe, então, a entender a realidade goiana para o 

incentivo da literatura através da Academia Goiana de Letras (AGL). Para isso, é preciso, 

primeiro, tratar sobre o surgimento das Academias de Letras no mundo, no Brasil para, enfim, 

chegar-se à experiência de Goiás. 

Conhecer o representante goiano de maior destaque nacional e a publicação anual 

é fundamental para o entendimento da atuação da AGL. O primeiro passo para atingir tais 

propostas é a pesquisa bibliográfica, onde a contribuição de autores que versam sobre a 

história das academias de letras será a base para se refletir sobre o papel desta instituição em 

dada sociedade. 

Além disso, a visita à sede da AGL é fundamental para se chegar à fontes como as 

primeiras publicações da revista, material histórico primordial para as reflexões sobre o 

desenvolvimento histórico da Academia Goiana. 

 

2 ACADEMIA DE LETRAS  

A Academia de Letras moderna remonta ao projeto francês de 1635 que teve 

como patrono o cardeal Richelieu e por objetivo estabelecer e preservar a literatura nacional 

(ACADEMIA..., 1996). O termo Academia é emprestado da instituição fundada por Platão 

(MICHAELIS, 2019), que tinha como meta o cultivo e a propagação da cultura e da ciência. 

Academos era o nome do dono original da propriedade onde se reuniam os estudantes e 

professores platônicos. (ACADEMIA, 2019). 

Inspirada no modelo francês, a instituição foi inaugurada no Brasil em 1897. Teve 

como fundadores os nomes mais promissores da literatura da época, como Graça Aranha, 

Joaquim Nabuco e Machado de Assis, que foi aclamado como seu primeiro presidente 

(CARVALHO, 2009). Os membros, chamados de imortais, são em número de 40 e são eleitos 

por seus pares. Possuindo cargos vitalícios, um novo membro só é escolhido em caso de 

falecimento. 
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Sendo uma iniciativa privada, a Academia Brasileira de Letras (ABL) tem como 

principal fonte de renda os aluguéis de um prédio comercial ao lado de sua sede, na cidade do 

Rio de Janeiro, além de aplicações financeiras (MEIRELES, 2016).  

O estatuto da Academia estabelece como finalidade da instituição a cultura da 

literatura nacional e sua língua: 

 

Na prática, a ideia é que a ABL seja um ambiente de trocas intelectuais, realizando 

conferências e uma série de publicações. Ela também funciona como uma instituição 

de memória, ao preservar os acervos de muitos dos membros que a compuseram. 

(MEIRELES, 2016). 

. 

Além das premiações concedidas anualmente, das conferências realizadas 

periodicamente e das publicações de livros, coleções, anais e da Revista Brasileira, a ABL é 

responsável por editar o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, que fica disponível 

ao público em sua página oficial: http://www.academia.org.br.   

 

2.1 GOIÁS E A ACADEMIA 

Após 1897, várias cidades e estados brasileiros tomaram a iniciativa de fundarem 

suas próprias Academias de Letras. Em Goiás o projeto era sonho de escritores goianos que se 

reuniam em casa do Doutor Joaquim Xavier Guimarães Natal, na antiga capital do Estado, 

ainda no início do século passado. Não durou muito tempo, de 1904 a 1908 (CASSIMIRO, 

2019). 

Foi só depois da inauguração de Goiânia que a Academia Goiana de Letras nascia 

oficialmente, em 29 de abril de 1939. Atualmente está sediada na rua 20 do setor central, em 

um sobrado rosado que recebeu o nome de Casa Colemar Natal e Silva, em homenagem ao 

seu fundador, neto do anfitrião da “protoacademia” de Goiás Velho (CASSIMIRO, 2019). 

Nestes 80 anos, a instituição tem atuado, principalmente, através de sua revista 

anual e dos prêmios que realiza. Seu último estatuto é de 2014 e define, em seu segundo 

artigo, o papel da AGL sob três fundamentos: “a cultura da língua portuguesa, da literatura 

goiana e da literatura brasileira; a proteção, o apoio e o incentivo às atividades culturais do 

Estado; a preservação da memória dos patronos e dos Acadêmicos falecidos (ACADEMIA 

GOIANA DE LETRAS: AGL, 2014). 

O Estado de Goiás, através da lei nº 4.400 de 13 de novembro de 1962 “considera 

de utilidade pública a Academia Goiana de Letras” e também a declarada como órgão 

consultivo para assuntos Culturais. Apesar de a mesma lei incumbir o Estado no provento dos 
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recursos para a manutenção da Academia, atualmente fica a critério de cada governo a forma 

e os valores que serão repassados. 

Em 2018, por exemplo, os recursos estaduais vieram do Termo de Fomento Nº 

2017-0003 que, além das despesas básicas, “bancou o concurso literário Prêmio Colemar 

Natal e Silva, gênero Poesia, e o Troféu Goyazes, concedido a escritores que se destacaram na 

literatura, em cinco modalidades” (ACADEMIA GOIANA DE LETRAS: AGL, 2018). Ainda 

assim, grande parte dos recursos são oriundos de doações privadas, especialmente dos 

mecenas vinculados aos Amigos da AGL. 

No ano que antecedeu seu octogésimo aniversário, a Academia sofreu a perda de 

10% de seus imortais:  

 

O jornalista e cronista Eliezer José Penna, Cadeira Nº 5, e os poetas, ex-presidentes 

da Academia Goiana de Letras/ AGL, José Fernandes, Cadeira 21, José Mendonça 

Teles, Cadeira Nº 32, e Ursulino Tavares Leão, também romancista e cronista, 

Cadeira Nº 20. Momentos tristes que enlutaram não só a AGL, mas a cultura de 

Goiás (ACADEMIA GOIANA DE LETRAS: AGL, 2018). 

 

Porém, os novos integrantes já estavam empossados antes do aniversário de 2019, 

em 29 de abril, e contam com: Maria das Graças na cadeira 5, a escritora de Caçu Adelice da 

Silveira Barros na cadeira 21, o escritor e jornalista Adalberto Queiroz na cadeira 32 e 

Manuel Bueno, o professor Nequito, na cadeira 20. 

 

2.2 BERNARDO ÉLIS 

Único representante do Estado de Goiás a ter uma cadeira entre os imortais 

brasileiros, Bernardo Élis (1915-1997) foi recebido na ABL pelo autor do mais famoso 

dicionário brasileiro, Aurélio Buarque de Holanda. O goiano sentou-se na cadeira nº 1 em 

dezembro de 1975.  

Natural de Corumbá de Goiás, Élis é formado em direito pela Faculdade de 

Goiânia e exerceu o magistério na Universidade Católica de Goiás e no Centro de Estudos 

Brasileiros da UFG (CARVALHO, 2009). Entrou na AGL em 1947 e foi seu presidente entre 

1964 e 1969. Além disso, também participou da Academia de Letras de Brasília, do Instituto 

Histórico e Geográfico de Goiás e da União Brasileira de Escritores. 

Teve 20 publicações versando sobre história, sociologia e literatura brasileira e 

goiana, além de ficções, poesias e contos (CARVALHO, 2009). Ganhou os seguintes 

prêmios: Prêmio José Lins do Rego (1965); Prêmio Jabuti, da Câmara Brasileira do Livro 

(1966), pelo livro de contos Veranico de janeiro; Prêmio Afonso Arinos, da Academia 
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Brasileira de Letras, pelo seu Caminhos e descaminhos; Prêmio Sesquicentenário da 

Independência, pelo estudo Marechal Xavier Curado, criador do Exército Nacional (1972); 

Prêmio da Fundação Cultural de Brasília, pelo conjunto de obras, e a medalha do Instituto de 

Artes e Cultura de Brasília (1987). 

Como secretário e tesoureiro da 4ª diretoria da AGL, Bernardo Élis foi um dos 

responsáveis, junto a Xavier Júnior e a Elpenor de Oliveira, respectivamente presidente e vice 

da Academia, na criação da revista Academia Goiana de Letras, que veio a existência há mais 

de 60 anos. 

 

2.3 REVISTA DA ACADEMIA GOIANA DE LETRAS 

Quando se pensa em revista, imagina-se papel liso, brilhante, com imagens 

coloridas e vários anunciantes disputando espaço com o “conteúdo” da edição. A da AGL não 

se encaixa nesse perfil, mas resgata o objetivo primeiro de ser um meio termo entre o jornal e 

o livro. Quando em 1666 a Alemanha divulgava a primeira revista do mundo, o restante dos 

países imitava a fórmula, editando materiais com “estudos eruditos, assuntos científicos, 

rodapés de crítica” (ACADEMIA GOIANA DE LETRAS: AGL, 2017). 

Em 1957 veio a público a primeira edição da revista da AGL. Como a sede não 

possui mais este original físico, uma edição especial foi publicada no aniversário de 60 anos 

da revista com a reprodução de todo o conteúdo desta primeira publicação. São contos, 

poesias, biografias, discursos e estudos críticos produzidos pelos imortais da época. Ao 

folhear a revista, fica evidente a linha editorial condizente com o ideário da Academia de 

preservar e divulgar nossa língua e nossa cultura através da literatura propriamente dita e 

também de seu estudo. 

Como desde o início a AGL não possuía recursos certos, dependendo da 

contribuição voluntária e periódica do governo e de doadores privados, a revista ficou alguns 

anos sem publicações. A terceira edição só veio à existência em 1972, ou seja, 15 anos após 

sua estreia, sendo a edição original mais antiga que a sede possui.  

Nesta publicação, é possível ler a entrevista do último imortal da Academia a nos 

deixar. O poeta, que foi vice-governador de Goiás (1971-1975) e presidente da AGL (1969-

1985), Ursulino Tavares Leão reafirma a finalidade da Academia, que seria: 

 

valorizar o trabalho intelectual, incentivando-o, aplaudindo-o e divulgando-o dentro 

daquela regra de que o espírito jamais pode aposentar-se. Diz ainda que a Academia 

luta com todas as suas forças para que todos tenham acesso à cultura, notadamente a 

juventude. (ACADEMIA GOIANA DE LETRAS: AGL, 2017, p. 66) 
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Ursulino finaliza a entrevista da década de 1970 deixando uma mensagem aos 

jovens da época, mas que poderia muito bem servir para os goianos dos dias de hoje: 

 

desejo que a nova safra de intelectuais goianos se volte para a nossa Academia que 

necessita e muito de força renovadora e pujante, pois é a AGL um centro de 

irradiação e integração cultural. (ACADEMIA GOIANA DE LETRAS: AGL, 2017, 

p. 66). 

 

Em dezembro de 2018 saiu o material mais recente, o Nº 33. Composta por 2 

contos, 6 crônicas, 10 estudos, 6 poemas, além de homenagens e discursos, mantém a tradição 

de ter o português e sua literatura como temas em foco. Tal pode ser exemplificado no texto 

de Alaor Barbosa dos Santos (2018), Um imperador da língua portuguesa.  

O título já prende a atenção do leitor em saber quem seria tão importante à nossa 

língua para receber tal alcunha. Aos poucos, os argumentos de Barbosa dos Santos, que no 

final coloca uma amostra da obra do autor em questão, vão definindo a língua portuguesa 

como superior ao latim, inglês, alemão e italiano. 

Alaor exalta a opulência, utilidade e riqueza dos sermões de Padre Antônio Vieira 

(1608-1697). Destaca também o fato dele ter sido criado desde os oito anos na Bahia e ali ter 

sido formado como motivo de orgulho, pois evidencia o papel da cultura brasileira em uma 

obra de tanta relevância. (SANTOS, 2018, p. 71-4). 

 

3 CONCLUSÃO 

O hábito de leitura é uma tarefa que exige dedicação e persistência, mas que rende 

frutos ao leitor e, consequentemente, ao meio social em que ele vive. Para que toda a 

comunidade usufrua de cidadãos conscientes e capazes de fazerem reflexões ricas e 

heterogêneas, é preciso facilitar e democratizar os ambientes de difusão cultural. 

Na prática, o tipo de pessoa que iremos nos tornar dependerá daquilo que 

aprendemos com as pessoas, com os ambientes, com os problemas e as dificuldades que nos 

acometem. Tudo ao nosso redor tem o potencial de nos influenciar e marcar. É a partir de 

nossas reflexões, das nossas leituras de mundo, que nos apropriamos dos saberes disponíveis 

e temos a oportunidade de usá-los de maneira proveitosa. 

A Academia de Letras é mais um destes lugares onde nossa língua e cultura são 

valorizadas e divulgadas. Por isso, precisamos usar desta ferramenta que está a nossa 
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disposição, auxiliando em sua expansão e crescimento, para que mais pessoas possam se 

inteirar e participar daquilo que ela oferece. 

Sendo uma instituição pública, no sentido da sua atuação, a AGL existe para, mas 

também, com a participação dos goianos. Ela está de portas abertas e pronta para servir aos 

propósitos de preservar e levar a cultura regional e nacional aos cidadãos, estimulando a 

criatividade e valorizando as práticas de leitura. 

Que estes 80 anos sejam celebrados e que os goianos possam continuar a desfrutar 

de uma Academia consistente e disposta a permanecer nessa missão tão cara e necessária de 

influenciar e cooperar na propagação da literatura de qualidade. 
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Resumo 

Este artigo tem como objetivo apresentar uma proposta metodológica de leitura de imagens 

em movimento na internet. Seus objetos de análise são as produções audiovisuais digitais 

contemporâneas ambientadas no YouTube, no formato de vlogs, e no Instagram, no formato 

de stories. Para pensar analiticamente tais fenômenos, o texto dialoga com o modelo teórico-

metodológico de Jesús Martín-Barbero que trata sobre as mediações entre comunicação e 

cultura. A proposta é ampliar os pontos de contato com o objeto de estudo, para que seja 

possível compreendê-lo de maneira holística, sem dissimular suas complexidades.  

 

Palavras-chave: Mediações. Audiovisual na web. Metodologia. 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

Buscando possibilidades metodológicas para analisar imagens, especialmente 

imagens em movimento, este trabalho interessa-se pelo audiovisual na web (LA CRUZ, 

2012). Estabelece-se como recorte plataformas digitais populares na contemporaneidade, a 

saber, o YouTube e o Instagram. Típicas da cultura da participação (JENKINS, 2009), elas 

têm se consolidado como ambientes comunicativos em que os sujeitos são estimulados a 

emitir, isto é, a produzir e a compartilhar conteúdo. Nas duas plataformas, há uma espécie de 

construção coletiva de materiais audiovisuais, compartilhados por usuários situados em 

diferentes partes do mundo e conectados pelos recursos interativos oferecidos. 

O conhecimento para emitir, nesses circuitos de comunicação, é adquirido por 

meio da experiência de observação dos pares em atividade. A tendência contemporânea nesse 

meio tem revelado um estímulo a exibição de si mesmo, ou seja, um incentivo ao sujeito para 

que se apresente (ou se performe) como o próprio conteúdo. Como resultado, é possível 

acessar uma vasta quantidade de canais e perfis registrando a rotina dos produtores, seus 

                                                
1
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2
  Pós-doutorado em Estudos Culturais (PACC/ UFRJ). Doutorado em Arte e Cultura Visual (PPGACV/ FAV / 

UFG). Professora-pesquisadora na Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de 

Goiás (FIC/UFG), no Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCom/UFG) e de Performances 
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mailto:anajucarrijo@gmail.com


X Café com Leitura e V Seminário de Leitura, Espaço e Sujeito – Goiânia, 27 e 28 de Junho de 2019 - 
ISBN: 978-85-495-0278-0 

 

169 
 

hábitos mais íntimos e suas opiniões. O conteúdo dos vídeos dialoga com as tendências 

performáticas contemporâneas, as quais esmaecem o limite entre o que é ou não real, que 

também pode ser traduzido como verdadeiro, nos termos de Schechner (2002, tradução 

nossa). Trata-se, portanto, de um conteúdo audiovisual autenticamente performático. 

Nesse sentido, os vlogs
3
 do YouTube e os stories

4
 do Instagram, por exemplo, são 

mais que entretenimento audiovisual ou produção amadora de vídeos: constituem-se como 

representações que sujeitos comuns fazem de si mesmos (GOFFMAN, 2018) em um 

ambiente social que é uma extensão da vida cotidiana – o ciberespaço. Interessa a esta 

pesquisa questionar o processo de recepção de tais conteúdos. De que modo é possível 

analisar o audiovisual na web partindo da recepção? 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

As produções compartilhadas no YouTube e no Instagram expressam uma rede de 

articulações construída pela dinâmica cotidiana dos agentes comunicativos em cada 

sociedade. De acordo com o discurso sustentado por tais empresas de comunicação, está dada 

aos sujeitos receptores que acessam esses conteúdos a possibilidade de produzir e inserir-se na 

dinâmica comunicativa também como emissores. Assim, tanto por essa possibilidade técnica, 

quanto pelos estímulos à interação com os emissores, e ainda devido às estratégias 

performáticas utilizadas por estes para gerar proximidade e simular o contato com quem 

assiste, a recepção desses vídeos é um processo complexo. Ela acontece menos a partir de 

uma admiração por quem produz ou de um fascínio pelo conteúdo exibido, e mais por meio 

de um reconhecimento de si no sujeito que se exibe. 

Nesse sentido, os modelos de comunicação que indicam uma relação linear entre 

emissão e recepção tornam-se obsoleto. Isso quer dizer que, mesmo que as duas esferas 

continuem existindo, existe entre elas uma série de articulações múltiplas que interferem em 

suas respectivas lógicas. Quem recebe, ao mesmo tempo, pode emitir e conhece minimamente 

as estratégias necessárias para produzir um vlog ou um story, por exemplo. É fato que a 

recepção em outros meios de comunicação, como a televisão, também é complexa. Mas, na 

web essa complexidade se potencializa por conta da popularidade da esfera de produção, já 

que não há um sistema financeiro e empresarial tão rígido quanto na TV, por exemplo. A 

popularização de dispositivos digitais (smartphones, tablets) e recursos de conexão (redes de 

                                                
3
Vídeos publicados no YouTube no formato de um blog pessoal. 

4
Fotos ou vídeos publicados na ferramenta story do Instagram, que ficam disponíveis para 

visualização por 24 horas.  
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dados móveis, conexões WiFi) contribui com esse processo de fluidez entre os polos da 

emissão e da recepção. 

Diante desse cenário contemporâneo de comunicação digital, o que vem à tona é 

um desafio metodológico. Se os modelos teóricos lineares, preocupados com o poder 

discursivo da mídia sobre as populações (SODRÉ, 2014), não conseguem dar conta da 

multiplicidade fenomênica da comunicação, tampouco os modelos metodológicos formalistas 

o fazem. Isso porque eles estão preocupados com questões estritamente vinculadas à estrutura 

das mensagens, como é evidente em análises fílmicas ou de conteúdo. É inegável que esse 

foco formalista pode trazer diversos resultados importantes, mas ele deixa em segundo plano 

ambiguidades próprias do vínculo imanente entre comunicação e cultura. 

Assim, para além das propostas apresentadas por metodologias estritamente 

formais, preocupadas com aspectos específicos da estrutura dos vídeos, propõe-se pensar o 

processo analítico por outro caminho. Firma-se, então, um diálogo com a Teoria das 

Mediações (MARTÍN-BARBERO, 1997). A perspectiva barberiana aborda a comunicação 

sob a ótica da cultura e indica uma visão não dualista ou linear da comunicação. O enfoque 

das mediações caracteriza-se como um local de estudo, como um modelo teórico-

metodológico de onde é possível perceber a heterogeneidade cultural e social envolvida na 

comunicação. Desse lugar, o propósito é não fixar o olhar no funcionamento dos meios, 

tampouco no comportamento do receptor, mas permanecer em um polo equidistante aos dois, 

de onde seja possível captar o que ocorre entre eles. 

Nesse sentido, as mediações são o terceiro incluído, uma espécie de não-lugar que 

articula os polos. É importante destacar que a polaridade em si, isto é, a dialética envolvida 

nos processos (aqui, comunicativos) não é um problema. Nem toda dualidade precisa ser 

maniqueísta. A existência de dois polos, emissão e recepção por exemplo, é uma realidade 

incontornável, da qual pode ser possível o desenvolvimento de uma série de articulações. As 

mediações não aparecem como uma negação dessa dialética, mas como um modo de pensar 

sobre ela. Em verdade, as mediações são construídas pela dinâmica polar, logo, não é possível 

compreendê-las sem considerar os polos. Esse terceiro incluído seria, então, uma espécie de 

síntese
5
 dos polos. 

O que há de mais pertinente na proposta barberiana para esta reflexão é a 

abordagem da comunicação sob o viés da cultura. Isso implica o confrontamento da pesquisa 

                                                
5
A síntese do terceiro incluído não necessariamente expressa a harmonia entre os polos, mas 

busca abranger a complementaridade deles, sem dissimular suas contradições.  



X Café com Leitura e V Seminário de Leitura, Espaço e Sujeito – Goiânia, 27 e 28 de Junho de 2019 - 
ISBN: 978-85-495-0278-0 

 

171 
 

com o cenário comunicativo amplo - cultural, portanto - sem neutralizar suas contradições, 

nem fixar-se em questões puramente formais. 

 

2.1 O MAPA DAS MEDIAÇÕES: CARTOGRAFIA DE CAMINHOS POSSÍVEIS 

Nesta pesquisa, o modelo teórico-metodológico barberiano, conhecido como 

Mapa das Mediações (MARTÍN-BARBERO, 2018), pode apresentar caminhos possíveis para 

análise do audiovisual da web a partir das mediações (ver figura 1). O mapa é construído a 

partir de dois eixos estruturantes (diacrônico e sincrônico) que articulam quatro esferas: 

matrizes culturais, lógicas de produção, formatos industriais e competências de recepção. 

Cada esfera está conectada por uma mediação: socialidade, institucionalidade, tecnicidade e 

ritualidade. Vejamos de forma mais detalhada esses elementos. 

 

Figura 1 – Mapa das mediações 

 

Fonte: Adaptado pela pesquisa a partir de Jesús Martín-Barbero (2018, p. 16). 

 

O eixo diacrônico remete à relação entre matrizes culturais e formatos industriais. 

Trata-se de uma abordagem histórica que procura articular cultura popular e cultura de massa. 

A partir de uma análise diacrônica, Martín-Barbero (2018, p. 16, grifos do autor) investiga a 

“espessura das cumplicidades entre discursos hegemônicos e subalternos, assim como a 

constituição (...) de gramáticas discursivas originadas de formatos sedimentares de saberes 

nativos, hábitos e técnicas expressivas.” Em outras palavras, a pesquisa barberiana se esforça 

para compreender de que modo o popular está presente no massivo, ou seja, de que modo os 

formatos industriais estão articulados aos hábitos culturais do povo. A proposta, que 

corresponde à perspectiva dos estudos culturais, complexifica a comunicação porque 
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considera as práticas de sedução entre povo e meios e desmistifica a noção de um 

maniqueísmo estrutural em que as matrizes culturais seriam suprimidas pela modernidade 

comunicativa. 

O eixo sincrônico, por sua vez, demarca a articulação entre lógicas de produção e 

competências de recepção, de modo a ressaltar como ambas constituem-se mutuamente. De 

acordo com as reflexões de Martín-Barbero (2018), a conexão entre produção e recepção 

extrapola os limites da transmissão unilateral de mensagens. Para além disso, os dois polos 

estão conectados desde a sua concepção inicial. Isso significa que as lógicas de produção 

operam de acordo com as demandas dos receptores, que são construídas culturalmente. Inclui-

se no escopo do repertório cultural do povo os produtos culturais advindos dos meios de 

comunicação, os quais também constroem a bagagem cultural dos receptores. A partir dessa 

relação simbiótica, são produzidos os programas de televisão ou os vídeos do YouTube, por 

exemplo. As expectativas do que se quer ver e do que é produzido estão em movimento sobre 

o eixo sincrônico dos mapas das mediações. 

Esses dois eixos conectam as esferas chave do mapa: matrizes culturais, formatos 

industriais, lógicas de produção e competências de recepção. As matrizes culturais são as 

origens fundamentais e históricas da cultura de um povo. Elas dialogam com os hábitos 

tradicionais que se transformam em diferentes épocas, mas que se mantêm substancialmente 

ao longo das gerações. Os formatos industriais são as configurações estruturais das produções, 

que assumem organizações diversas - telenovelas, programas de rádio, vlogs do YouTube, 

stories do Instagram. As lógicas de produção são as maneiras pelas quais a rotina de geração 

de conteúdos se organiza. Elas dizem respeito não somente às demandas financeiras, mas 

também aos ajustes estruturais demandados por cada formato (duração de vídeos, quantidade 

de palavras em um texto, frequência de postagens, etc). As competências de recepção são as 

destrezas comunicativas próprias da esfera dos receptores, ou seja, consideram a 

complexidade do processo interpretativo, as apropriações e negociações de sentido, bem como 

a expectativa do público sobre o que quer consumir. 

Os vídeos compartilhados no YouTube e no Instagram Stories estão na esfera dos 

formatos industriais, logo, estão articulados ao mapa como um todo por diversas mediações. 

Então, por que não incluí-las na metodologia analítica? Para verificar a possibilidade de 

utilização do Mapa das Mediações como metodologia de leitura de imagens em movimento, 

esboça-se um panorama que pretende indicar como cada mediação pode ser transformada em 

um caminho metodológico. 
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A primeira das quatro mediações a ser apresentada é a institucionalidade. Ela diz 

respeito ao processo pelo qual instituições medeiam as lógicas de produção e as matrizes 

culturais, ou seja, refere-se aos processos de afirmação de valores e discursos compartilhados 

institucionalmente na sociedade, a partir de matrizes culturais históricas. Assim, o discurso 

institucional do YouTube, por exemplo, o apresenta como um ambiente de entretenimento 

alternativo às mídias tradicionais, o qual ecoa socialmente. Tal discurso está vinculado a um 

estímulo à autoexibição, que funciona sob um regime cultural de visibilidade, segundo o qual 

é necessário se fazer visto publicamente para existir socialmente
6
. Esse pensamento é 

impulsionado por empresas de comunicação como o YouTube  e o Instagram porque elas 

funcionam de acordo com as lógicas da cultura participativa (JENKINS, 2009), em que 

quanto mais gente estiver participando, mais atrativas tornam-se as plataformas. 

Metodologicamente, a institucionalidade pode contribuir com a leitura de imagens 

em movimento de forma a evidenciar os discursos que sustentam a produção dos vídeos, 

revelando pistas sobre o cenário cultural, o qual permite a realização de produções da maneira 

que se vê. Assinalamos uma tendência contemporânea que dialoga com o discurso 

institucional acima referido, qual seja, a recorrência de práticas de comunicação cujo tema 

central é o próprio eu. Especialmente nas plataformas recortadas por esta pesquisa, o YouTube 

e o Instagram, o sujeito que fala é o sujeito de quem se fala, fenômeno que coaduna com o 

discurso de esses serem ambientes de liberdade para ser o que é e compartilhar-se de forma 

autêntica. Logo, o que se vê nessas redes é um desejo de quem emite por revelar sua verdade 

e de quem assiste por buscar a verdade de outro. 

Desse modo, o processo de construção de sentido está vinculado à questão 

institucional das mediações. “Vista a partir da institucionalidade, a comunicação se converte 

em uma questão de meios, isto é, de produção de discursos públicos” (MARTÍN-BARBERO, 

p. 17, 2018). A busca por compreender quais são os valores culturais que sustentam o 

discurso de cada produção permite a quem pesquisa traçar análises relevantes não só sobre a 

forma dos vídeos publicados, mas também sobre o meio cultural e social em que vivemos. 

 Por um outro caminho, a socialidade articula as matrizes culturais às 

competências de recepção e trata dos usos sociais dos meios de comunicação. Ela abrange os 

modos pelos quais a recepção é compartilhada culturalmente em uma sociedade específica. 

                                                
6
Para além dos processos de construção formal das produções, esse discurso institucional medeia 

também o processo de construção subjetiva de quem se exibe, já que para transmitir-se é preciso 

desenvolver uma autoimagem que corresponda ao modo pelo qual cada sujeito quer ser percebido 

socialmente. 
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Diferente da institucionalidade, ela é uma questão de fins porque pensa a comunicação a partir 

da “constituição do sentido e da construção e desconstrução da sociedade” (MARTÍN-

BARBERO, p. 17, 2018). Ou seja, a socialidade trata do que acontece depois da recepção, de 

como as pessoas se organizam socialmente para compartilhar não somente o conteúdo 

recebido, mas o próprio hábito comum de acessar as redes e ter um perfil, por exemplo. 

Na prática, os processos de socialidade podem ser pensados de diversas formas. 

No Instagram, por exemplo, ser seguidor de um perfil é fazer parte de uma comunidade 

virtual que se interessa por aquele sujeito e por sua rotina compartilhada. Nos espaços 

cotidianos outro exemplo é o hábito de usuários de comentar sobre a rotina íntima de uma 

pessoa que não conhece pessoalmente, ou efetuar compras de produtos incitados pelos hábitos 

dessa pessoa, ou mesmo sentir-se estimulados a mudar a própria rotina, inserindo dicas de 

alimentação e exercícios físicos sugeridos pelos instagrammers e youtubers. Ainda como um 

desdobramento da práxis comunicativa pensada segundo a socialidade está o desejo 

despertado nos usuários por também produzir stories e vlogs compartilhando seu dia a dia, 

transmitindo sua rotina, exibindo sua casa, seus animais de estimação, fazendo maquiagem… 

É nesse sentido que a socialidade pode revelar pistas sobre o processo de apropriação e 

compartilhamento de sentido feito pelos receptores em sua vida cotidiana. 

A tecnicidade articula as lógicas de produção aos formatos industriais e abrange a 

mediação do meio, isto é, os aspectos técnicos e tecnológicos das ferramentas, as 

possibilidades de interação e o processo desenvolvimento de uma linguagem específica no 

funcionamento prático de cada plataforma. As perguntas abertas por essa mediação, segundo 

Martín-Barbero (2018), conduzem a reflexões que vão muito além dos aparatos técnicos. Elas 

indicam sensibilidades de percepção e destrezas de discursos próprias de cada processo 

comunicativo. Desse modo, neste trabalho, a tecnicidade aponta para o interesse pelo formato 

das plataformas, considerando os limites de tempo e de enquadramento determinados para 

cada publicação; o estabelecimento de uma frequência ideal de postagens a partir de uma 

lógica produtiva; os recursos de edição dos vídeos; as ferramentas interativas que possibilitam 

o contato usuário/produtores e usuário/usuário; etc. 

Isso significa que pensar a partir da tecnicidade é atentar-se às linguagens 

produzidas e à interatividade possibilitada pelos recursos disponíveis, considerando a 

articulação entre os agentes envolvidos nos processos de comunicação de forma ampla 

(emissores, receptores, designers de interface, etc.). No YouTube, a tecnicidade abre o 

caminho para a reflexão sobre a efetividade de interação com os recursos das plataformas, 
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sobre as práticas de navegação em cada uma delas e ainda sobre o compartilhamento de 

saberes técnicos para se tornar produtor. 

A quarta mediação que apresentamos neste texto é a ritualidade. Ela relaciona os 

formatos industriais às competências de recepção e se debruça sobre o processo ritualístico de 

contato entre sujeito e meio. Ela se interessa pela relação simbólica estabelecida entre os 

agentes comunicativos e busca pistas que ajudem a compreender o que significa, em termos 

amplos, navegar por uma plataforma específica. Desse modo, essa mediação questiona sobre 

os diferentes usos sociais de cada plataforma, a partir do nexo simbólico que sustenta a 

experiência do sujeito em contato com o meio. Na prática, as questões giram em torno das 

razões atribuídas pelos usuários às suas próprias práticas de acesso, dos locais e horários que 

costumam navegar, do tempo gasto em cada plataforma, dos caminhos de leitura percorridos 

(sequência de cliques e associações entre diferentes páginas), da própria atividade interativa e 

ainda da sensação de proximidade ou não com os produtores de conteúdo. 

 

2.2 O RECORTE EMPÍRICO: TECNICIDADE E RITUALIDADE 

O Mapa das Mediações (MARTÍN-BARBERO, 2018), como foi dito, é um 

modelo teórico-metodológico, ou seja, uma espécie de guia que norteia as discussões teóricas 

e orienta a aplicação de metodologias comprobatórias. Para esta pesquisa, o recorte 

delimitado (que dialoga com o objetivo geral) abrange duas das quatro mediações 

supracitadas: tecnicidade e ritualidade. A partir da articulação teórico-metodológica, propõe-

se a realização empírica de procedimentos relacionados a cada uma delas. 

A discussão sobre a mediação ritualidade culminou na escolha de realizar grupos 

focais (COSTA, 2005) como método de investigação desse recorte. O grupo focal amplia a 

densidade qualitativa dos dados da pesquisa porque a coloca em contato direto com os 

sujeitos que constroem o circuito comunicativo analisado. O diálogo com essas pessoas é uma 

tentativa de compreender a comunicação para além da centralidade dos meios, aproximando-

se da experiência e das mediações cotidianas, sob a ótica de quem recebe as produções. No 

mapa, a ritualidade articula as competências de recepção aos formatos industriais. No grupo 

focal, a ideia é problematizar essa relação a partir da discussão entre usuários do YouTube e 

do Instagram. Em termos práticos, uma possibilidade é formar grupos de seis a oito 

colaboradores, com encontros sequenciais ao menos duas vezes no intervalo de um mês. 

Nesta pesquisa, a proposta é realizá-los em uma escola pública de Goiânia, Goiás, vinculando 

a dinâmica empírica à ação Intercâmbios, que prevê diálogos formativos e de pesquisa entre a 
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universidade e a comunidade externa, promovida pelo projeto de extensão ASPAS Produtora 

Colaborativa, da Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás. 

Todas as reuniões com os colaboradores devem ser gravadas em áudio, o qual deve ser 

devidamente transcrito para ser melhor analisado. 

O início do primeiro encontro com os grupos pode acontecer com a aplicação de 

um questionário individual para cada colaborador. O intuito do questionário é obter dados 

específicos referentes ao perfil socioeconômico dos participantes e aos usos particulares feitos 

por cada sujeito. Orienta-se que a construção do questionário seja feita com questões de 

múltipla escolha e também com questões abertas. Uma das referências para a sua elaboração é 

o modelo utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Recomenda-se 

que as questões a serem discutidas com o grupo sobre o eixo da ritualidade tratem, a 

princípio, sobre os seguintes temas: (a) justificativas para o uso de cada plataforma; (b) 

quantidade de tempo gasto em cada uma delas, bem como os ambientes em que acontecem os 

acessos; (c) relações com os produtores de conteúdo, considerando a efetividade das 

interações e as sensações de proximidade/intimidade ou não com os emissores. 

A partir da experiência com o grupo, a pesquisa pode selecionar o(a) produtor(a) 

audiovisual que esteja presente tanto no YouTube quanto no Instagram e que tenha sido 

citado(a) pelos colaboradores dos grupos. Nessa fase, a articulação teórico-metodológica 

acontece com a mediação tecnicidade, que dialoga com questões estruturais das produções, 

potenciais interativos e operadores de sentido. A análise de imagem e som (ROSE, 2003) 

indica, então, caminhos metodológicos para analisar aspectos audiovisuais específicos das 

produções selecionadas do canal do YouTube e do perfil do Instagram. O objetivo é verificar 

estratégias performáticas na estrutura do material analisado para que seja possível comparar 

os resultados estruturais obtidos com as percepções dos colaboradores nos grupos focais. De 

modo complementar, pode ser feito um estudo do formato de cada plataforma onde as 

produções são veiculadas. Assim, a proposta é analisar a interface de cada meio e comparar 

seu formato e suas potencialidades técnicas e interativas. 

Na discussão com o grupo articulada ao eixo da tecnicidade, as questões podem 

tratar dos seguintes assuntos: (a) percepção dos estímulos à interação e o nível de 

familiaridade com os recursos interativos, (b) percepções de diferenças e semelhanças entre os 

formatos das produções em cada plataforma, tanto em termos audiovisuais quanto relativos à 

performance dos emissores, (c) sensação de estar apto ou não para tornar-se youtuber ou 

instagrammer. 
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3 CONCLUSÃO 

O desafio de ler imagens e mídias na contemporaneidade consiste justamente em 

ampliar os horizontes de análise, buscando diferentes pontos de contato com o objeto de 

estudo. O que se pretendeu discutir brevemente neste texto foi um caminho de possibilidades 

teórico-metodológicas complexas e múltiplas, tais quais os fenômenos audiovisuais digitais 

no YouTube e no Instagram. Pensá-los sob a perspectiva das mediações é uma tentativa de 

elaborar uma análise ampla, capaz de abordar a espessura cultural que possibilita a produção 

dos vídeos. Como foi dito, os vlogs e os stories são representações sociais de sujeitos comuns 

feitas para serem compartilhadas e exibidas na web. Sua criação dialoga, portanto, com 

processos de subjetivação típicos da atualidade a ainda com um circuito comunicativo 

multifacetado, o qual se sustenta a partir de um discurso que valoriza a visibilidade. Por isso, 

afirma-se que as questões formais das produções são apenas um aspecto no amplo contexto da 

autoexibição. 

Esta pesquisa considera que a leitura de imagens em movimento nas plataformas 

digitais YouTube e Instagram pode ter como ponto de partida as mediações da comunicação e, 

portanto, é possível que o processo analítico comece na recepção, por exemplo, e não na 

mensagem. Contudo, indica-se que a análise estrutural dos vídeos e das plataformas pode ser 

um modo de confrontar os dados empíricos de recepção com a construção formal das 

produções. De maneira dialógica e mediada, é preciso manter as articulações dos processos 

comunicativos na contemporaneidade com a cultura, e buscar, a partir delas, a construção de 

uma análise profícua que não camufle sua complexidade. 

A proposta esboçada neste breve texto será verificada empiricamente, 

especialmente sob o recorte da ritualidade e da tecnicidade. De partida, indica-se que as 

metodologias escolhidas para a realização desta pesquisa têm o potencial de obter dados 

qualitativamente interessantes à discussão, os quais podem conduzir o estudo para caminhos 

não programados previamente. Afinal, é esta a proposta da pesquisa empírica: desafiar a 

reflexão acadêmica a expandir seus horizontes para as práticas cotidianas dos sujeitos 

comunicativos. 

 

NOTAS(s) EXPLICATIVA(s) 

 
3
 Vídeos publicados no YouTube no formato de um blog pessoal. 

4
 Fotos ou vídeos publicados na ferramenta story do Instagram, que ficam disponíveis para 

visualização por 24 horas.  
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5
 A síntese do terceiro incluído não necessariamente expressa a harmonia entre os polos, mas 

busca abranger a complementaridade deles, sem dissimular suas contradições. 
6 

Para além dos processos de construção formal das produções, esse discurso institucional 

medeia também o processo de construção subjetiva de quem se exibe, já que para transmitir-

se é preciso desenvolver uma autoimagem que corresponda ao modo pelo qual cada sujeito 

quer ser percebido socialmente. 
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O DOCUMENTÁRIO COMO OBRA ABERTA: 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS EM "O HOMEM-

URSO" DE WERNER HERZOG  

 

EIXO TEMÁTICO 7 – LEITURA: IMAGEM E IMAGINÁRIO 
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Resumo 

Este trabalho tem por intuito estabelecer relações entre a construção de sentidos no 

documentário “O Homem-Urso” de Werner Herzog e a noção de “Obra aberta”, proposta pelo 

semiólogo italiano Umberto Eco, calcada, inicialmente, na Teoria Literária. A pesquisa se 

valerá das ideias de François Jost, no que tange à aproximação que este autor fez entre a teoria 

de Eco e a análise de produções audiovisuais. Objetiva-se, com a discussão, oferecer 

contribuições para a análise fílmica de documentários, tendo como enfoque a intenção autoral 

do realizador e dos detalhes presentes no filme que atuam para conferir sentidos à narrativa 

fílmica.  

 

Palavras-chave: documentário; obra aberta; intenção autoral; detalhes; narrativa fílmica. 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem como objetivo discorrer sobre a produção de sentidos no 

documentário “O Homem-Urso” (2005), de Werner Herzog e a noção de “Obra aberta”, 

proposta pelo filósofo e semiólogo italiano Umberto Eco, calcada, inicialmente, na Teoria 

Literária. Vale dizer que a aproximação entre a teoria proposta por Eco e a análise de 

produções audiovisuais foi idealizada por François Jost (2017) em suas reflexões sobre séries 

televisivas, servindo, portanto, - como o próprio autor sugere - para se analisar obras 

audiovisuais, de modo geral, no que tange à perspectiva da narrativa audiovisual e dos 

detalhes fílmicos (elementos visuais e sonoros) que a compõem.  

O objetivo dessa reflexão teórica é o de oferecer contribuições para a análise de 

obras fílmicas, em especial, os documentários, tendo como pano de fundo a perspectiva da 

relação entre o realizador de um filme e suas intenções ao produzir efeitos na narrativa fílmica 

e, por outro lado, a construção de sentidos feita pelo próprio espectador.  Esta proposta de 

discussão se justifica também por se constituir em uma possibilidade de se utilizar, no campo 

                                                
1
 Mestrando em Comunicação (FIC–UFG). Área de estudos: Cinema e Audiovisual, email: 

arthur.bilego@gmail.com  
2
 Orientadora do trabalho. Doutora em História (UFG/EHESS). Docente do Programa de Pós-graduação em 

Comunicação da FIC– UFG, email: anavidica@gmail.com  
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do audiovisual e das narrativas cinematográficas, uma abordagem teórica voltada, a princípio, 

para as artes clássicas, como a literatura e a pintura.  

 

2 O “HOMEM-URSO” DE WERNER HERZOG SOB A PERSPECTIVA DA “OBRA 

ABERTA” 

O documentário “O Homem-Urso” de Werner Herzog retrata trechos da vida de 

Timothy Treadwell, ambientalista norte-americano, que acampou por treze anos consecutivos 

em uma reserva ambiental – Katmai Park - no estado americano do Alaska, com o objetivo de 

observar e proteger os ursos pardos que habitam a região. O filme gira em torno, sobretudo, 

da morte trágica de Treadwell e sua namorada, Amie Huguenard, atacados por um urso no 

outono de 2003.  

Durante sua estadia na reserva ambiental, Treadwell havia gravado várias imagens 

em vídeo com o intuito de realizar uma espécie de manifesto em favor dos ursos pardos e 

combater a caça exploratória desses animais naquele local. O material em vídeo feito pelo 

ambientalista, soma cerca de cem horas gravadas e foi montado e editado, posteriormente, por 

Herzog, que também inseriu no filme, depoimentos de parentes e pessoas próximas de 

Treadwell. 

O filme apresenta características estilísticas de Herzog, enquanto documentarista, 

como a participação presencial nos acontecimentos e depoimentos registrados, a narração em 

voz-over 
3
 e a aparência de sua voz em voz-off

4
  (TONELO, 2012, p. 13). Herzog faz 

comentários em voz-over ou voz-off a respeito do seu entendimento sobre Treadwell, sua 

opinião sobre suas atitudes, a sua impressão sobre o que motivou o ambientalista a conviver 

lado a lado com os ursos pardos, entre outras questões presentes no filme.  

Desse modo, Herzog passa, aos poucos, a investigar algo mais profundo do que a 

trágica morte de Treadwell e sua namorada, e começa a destrinchar aspectos da vida pessoal 

de Treadwell antes de sua decisão em se tornar um ambientalista e ir para o Alaska. O 

documentário acaba se tornando uma reflexão filosófica sobre um ser humano excêntrico que 

busca dar sentido para a sua própria vida em meio a circunstâncias extremas e extraordinárias.   

O que nos interessa, a partir desse ponto, é analisar os elementos estilísticos da 

narrativa nesse filme específico, tendo como referencial teórico, o conceito de “obra aberta” 

                                                
3
  Sarah Kozloff define a narração em voz-over como: “declarações orais que dizem respeito a qualquer porcao 

de uma narrativa proferidas por uma entidade que não é vista e que se situa em um espaço e em um tempo 

que ficam fora daqueles simultaneamente apresentados pelas imagens na tela” (KOZLOFF, 1988, p. 5) 

(Tradução nossa) 
4
  Se diz voz-off quando o personagem emissor da voz está dentro da diegese (contexto ou situação retratada) 

do filme e apenas temporariamente fora do campo de visão da câmera. 
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de Umberto Eco, e discutir sobre a produção de sentidos por parte do cineasta Herzog, por 

meio de suas intenções enquanto diretor, e a construção de sentidos, de forma livre, pelos 

espectadores do documentário a partir da observação atenta da narrativa e dos elementos 

técnicos que compõem os planos do filme.  

A partir da noção que o próprio diretor possui da produção de sentidos e 

significações no documentário em exame, pretende-se discuti-lo cruzando-se com o conceito 

de “obra aberta” defendido pelo autor italiano Umberto Eco.  

Algumas características estilísticas podem ser observadas na maioria dos filmes 

documentários de Herzog, embora o diretor rejeite a ideia de possuir marcas registradas 

métodos de abordagem fixos da realidade. As filmagens de paisagens e localidades exóticas, o 

interesse do diretor por personagens excêntricos, a utilização de trilhas sonoras para realçar a 

emoção das cenas são detalhes que podem ser vistos como traços estilísticos de Herzog, 

embora, talvez a principal característica seja a participação desse realizador nos filmes por 

meio de sua narração em voz over. 

Segundo Tonelo (2012, p. 13) a atividade de Herzog como narrador de seus filmes 

pode desempenhar funções variadas, dependendo da situação retratada, desde comentários 

expositivos, traduções (literais ou não-literais) das falas dos personagens e entrevistados, até a 

inserções filosóficas em que o diretor dá sua opinião ou contesta objetos da filmagem. 

Quando não há comentário over de Herzog, ele aparece nas tomadas de outras formas, seja 

como entrevistador ou interlocutor, quando sua voz é registrada fora de campo, ou quando ele 

é filmado como se fosse um personagem de seus filmes.      

Para a análise do documentário em questão, conforme a classificação proposta por 

Jost (2017) e sem perder de vista a relação tricotômica entre autor, obra e leitor (espectador) 

de Umberto Eco, selecionamos a cena inicial para discorrer sobre os detalhes presentes em 

seus elementos estilísticos que são essenciais para a compreensão da narrativa fílmica - no 

que se refere à aproximação do protagonista Timothy Treadwell com os ursos e o desfecho 

com sua morte. 

 

2.1 A NOÇÃO DE INTENTIO AUCTORIS, INTENTIO OPERIS e INTENTIO LECTORIS 

APLICADA AO DOCUMENTÁRIO  

Em seus livros “Obra Aberta”, de 1965, e “Os Limites da Interpretação”, de 1990, 

Umberto Eco nos apresenta uma densa reflexão sobre a relação trifásica entre a intenção 

autoral em uma obra artística, a intenção da própria obra (como uma espécie de elemento que 



X Café com Leitura e V Seminário de Leitura, Espaço e Sujeito – Goiânia, 27 e 28 de Junho de 2019 - 
ISBN: 978-85-495-0278-0 

 

182 
 

se desprende do autor e ganha vida própria) e a interpretação textual livre realizada pelo 

leitor.  

 Para Eco (1991), uma obra aberta é 

 

uma obra de arte, forma acabada e fechada em sua perfeição de organismo 

perfeitamente calibrado, e também aberta, isto é, passível de mil 

interpretações diferentes, sem que isso redunde em alteração de sua 

irreproduzível singularidade. Cada fruição é, assim, uma interpretação e 

uma execução, pois em cada fruição a obra revive dentro de uma perspectiva 

original (ECO, 1991, p. 40) 

 

Vale destacar que Eco considera a “obra” em sua acepção de manifestação 

artística, tendo como exemplos, a comunicação oral, a literatura, bem como obras visuais 

como pinturas e esculturas - contudo, podemos nos apropriar do estudo proposto por Jost 

(2017), que, baseado na noção de obra para Umberto Eco, também considera o audiovisual 

como obra artística.  

A partir desse conceito de obra aberta, Eco estabelece a tricotomia entre a 

intenção do autor da obra (intentio auctoris), a intenção da obra em si (intentio operis) e a 

intenção do leitor, que analisa e interpreta a obra (intentio lectoris).  

Eco (2005, p. 29) reconhece que a intenção do autor é um elemento muito difícil 

de se decifrar e que, de qualquer modo, o texto está fora de seu controle – assim, o texto é 

uma obra independente de seu autor por ser suscetível a uma pluralidade de leituras.   

Diante disso, os autores deste texto se colocam na condição de leitores 

(espectadores) do documentário “O Homem Urso” para fazer sua leitura e tecer 

interpretações, trazendo aspectos particulares de compreensão do filme para cruzar com as 

intenções do produtor e da obra fílmica em si. Desse modo, percebe-se o documentário a 

partir da relação entre produtor e espectador, aproximando-se da forma como François Jost 

(2017) se apropriou da teoria de Eco. 

François Jost fez a análise de séries televisivas, em particular a série americana 

“Breaking Bad”, sugerindo a abrangência e a pertinência das ideias do escritor italiano para 

analisar obras audiovisuais, de maneira geral. Parte-se dessa proposta teórico-metodológica 

para discutirmos o cruzamento entre a leitura do espectador e do produtor no documentário 

em questão. 

Jost (2017) toma emprestada a ideia de “detalhe” desenvolvida pelo teórico 

francês Daniel Arasse e apresenta uma classificação com três tipos de detalhes observáveis 
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em séries televisivas: detalhes que não têm significado intencional, detalhes com função 

narrativa e cuja percepção é necessária para compreender o enredo e detalhes que têm função 

artística de percepção facultativa.  

Embora o autor se concentre em séries de TV, sua análise baseada, 

principalmente, em Eco e Arasse também pode ser abordada no contexto de outras produções 

audiovisuais como o gênero do documentário. Portanto, partiremos dos tipos de detalhes 

designados por Jost (2017) para tecer considerações a respeito dos aspectos narrativos e 

estilísticos que constituem a primeira cena de “O Homem-Urso” – em especial, os detalhes 

sem significado intencional e os detalhes com função artística de percepção facultativa.  

 

2.2 A ANÁLISE DOS DETALHES EM “O HOMEM-URSO”  

Inicialmente, é preciso destacar que o ato de apontar qual seria a intenção do autor 

e/ou se ele teria alguma intenção em determinado plano do filme se constitui em uma tarefa 

difícil, como reconhece Umberto Eco (2005, p 29). Desse modo, mesmo que Werner Herzog 

tenha se manifestado em livros e entrevistas sobre suas intenções neste documentário 

específico (em análise), não existem informações sobre suas intenções em relação a todas as 

cenas e planos do filme. 

Sendo assim, nos cabe apenas inferir, em algumas situações retratadas no filme, se 

a intenção autoral desse cineasta estaria patente ou não, apesar de Herzog não ter se 

manifestado a respeito de cenas específicas. Para a análise dos trechos selecionados, optamos 

por apontar a existência dos três tipos detalhes propostos por Jost (2017) ou de apenas algum 

deles em cada um dos trechos. 
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Figura 1 - Cena 01 - 00:16 a 02:40 (câmera em plano fixo):  Treadwell explica  

os objetivos de suas filmagens e apresenta dois ursos pardos à câmera 

 
Fonte: Filme O homem- urso 

 

O protagonista Timothy Treadwell explica que está fazendo as primeiras 

filmagens de sua expedição na reserva de Katmai Park, no Alaska, e apresenta dois ursos que 

passeiam pelo pasto, que ele apelida de Ed e Rowdy.  

Podemos apontar, já no início do filme, um detalhe sem significado intencional, 

mas que, de acordo com minha interpretação, tem muito a dizer sobre a relação de Treadwell 

com os ursos pardos de Katmai Park: No primeiro plano do filme, com a câmera fixa, os ursos 

são filmados, por alguns segundos, andando pela paisagem descampada da reserva ambiental 

e, em seguida, Treadwell aparece no campo de visão da câmera, anda até mais a frente e se 

senta para ser enquadrado no canto inferior direito da tela. 

Durante o momento em que Treadwell passa na frente da câmera e agacha mais a 

frente, para continuar no enquadramento do plano, a paisagem de um pasto bem verde com os 

ursos ao fundo é tampada por seu casado preto, que surge rapidamente no plano. Ao 

observarmos o modo como a câmera capta sua entrada na cena, podemos interpretá-la como 

uma espécie de metáfora de sua chegada à reserva ambiental de Katmai Park, de certo modo, 

invasiva e irresponsável.  

O modo como Treadwell está posicionado em relação aos ursos também nos conta 

que essa é uma fase inicial, em que o ambientalista está conhecendo o espaço e os seus 

habitantes, se mantendo a uma certa distância. Esse detalhe também parece não ter significado 

intencional aparente.  

Outro detalhe muito importante (desta vez, de função artística de percepção 

facultativa) é o comentário de Treadwell que se segue no fim desta primeira cena. Ele diz ao 

se levantar: “Eu posso cheirar a morte por entre os meus dedos” e o plano é finalizado com 
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um corte “fade out”. Pode-se observar talvez a intenção de Herzog na edição da cena – ao 

prolongar o corte do plano, o diretor mantém o comentário profético de Treadwell e quando a 

cena se encerra, ele aplica um corte “fade out” para enfatizar o comentário do personagem e a 

densidade da cena, em que a imagem desaparece lentamente para uma transição suave para a 

tela escura. 

 

Figura 2 - Cena 02 - 05:32 até 06:38 (câmera em plano fixo) 

 

Fonte: Filme O homem-urso 

 

Neste trecho, Treadwell registra um urso se coçando em meio aos arbustos da 

reserva e, em seguida, o ambientalista, fora do campo de visão da câmera, confronta o urso 

gritando palavras de ordem ao ver que o animal está se aproximando demais.  

A intentio auctoris de Herzog pode ser observada em sua escolha dessa cena 

específica, filmada por Treadwell, e na duração da edição deste plano, de 01min03. Nos 

parece que o diretor quer indicar os riscos da relação entre o ambientalista e os ursos pardos e 

demonstrar quão intensa já estava a sua relação com esses animais – já não existe mais tanta 

distância espacial entre eles. O urso filmado nesta cena, com sua respiração ofegante, parece 

querer se aproximar de Treadwell após se mexer entre as árvores e este, por sua vez, tenta 

afastá-lo ao perceber isso.  

Se considerarmos a narrativa desse documentário e a noção de detalhe sem 

significado intencional, podemos inferir, nesta cena, como em várias outras no filme, que 

parece haver uma linha espacial imaginária entre Treadwell e os ursos - e toda vez que essa 

linha é cruzada por um deles, a narrativa e o sentido que as sequências de imagens carregam, 

enquanto intentio operis, se intensificam, reforçando a ideia da iminência de um possível 

ataque desses animais contra Treadwell.  

Quando o urso é afastado por Treadwell nessa sequência e vai embora lentamente, 

o ambientalista entra no campo do plano e comenta sobre o que acabou de ver, conversando 
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em primeira pessoa com o telespectador: “Eu acho que ele deve ter uns três metros de altura, 

vocês não acham? UUUH, ele é um urso grande!! Ele é um urso grande!!”  

É evidente a extrema excitação de Treadwell quando o urso sai de cena e sua fala 

demonstra a paixão do ambientalista por esses animais, reforçando o objetivo da expedição e 

das filmagens que ele realizou.  

 

 

Figura 3 - Cena 03 - 01:32:51 a 01:33:24 

(câmera em movimento e narração de Herzog) 

 
Fonte: Filme O homem-urso 

 

Nesta cena, a intenção de Herzog é clara quando ele narra em voz over a sua 

opinião sobre os acontecimentos e reflete sobre a trágica relação de Treadwell e sua namorada 

Amie com os ursos pardos, enquanto o plano filmado por Treadwell faz um close nos olhos 

de um urso. Herzog diz: “E o que me inquieta é que em todos os focinhos de todos os ursos 

que Treadwell filmou, não descobri nenhum parentesco, nenhum entendimento, nenhuma 

clemência. Vejo só a impressionante indiferença da natureza. Para mim, não existe essa coisa 

de mundo secreto dos ursos. E este olhar fixo e vazio mostra apenas um interesse por comida. 

Mas para Timothy Treadwell, este urso era um amigo, um salvador.”  

Em várias vezes no filme, Herzog questiona e penaliza a intenção de Treadwell 

em se aventurar em Katmai Park, mas, ao mesmo tempo, considera a coragem e o caráter 

extraordinário do ambientalista.  

No plano analisado, o urso filmado aparece no canto superior do enquadramento, 

como em uma posição de superioridade e imponência em relação a seus visitantes humanos. 

Enquanto o urso mantém uma postura desafiadora, Amie olha de lado em direção ao animal e 

se abaixa para sair do campo de visão da câmera. Esses detalhes, sem significado intencional 
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aparente, podem denotar a sensação de perigo iminente na qual se encontravam o 

ambientalista e sua namorada e a impressão de que a expedição de Treadwell não passava de 

uma aventura inconsequente – que teria desdobramentos trágicos para os dois exploradores.  

 

Figura 4 - Cena 04 - 01:34:31 a 01:35:38 (câmera fixa e narração de Herzog):  

Treadwell conversa com a câmera e explica que está chegando ao fim de sua viagem 

 
Fonte: Filme O homem-urso 

 

Nesta cena específica, Herzog também emite sua opinião, de forma explícita em 

voz over, quando narra o momento em que Treadwell se posiciona em frente à câmera e faz 

um balanço de sua expedição na reserva ambiental que está chegando ao fim. Treadwell 

explica que ama o que faz e que seu trabalho de proteção ambiental é a sua vida – ele olha ao 

redor como se estivesse inquieto com algum pensamento. Herzog narra: “Ele parece hesitar 

em sair da última imagem do seu próprio filme.”  

Há a impressão de que Herzog quer dizer que Treadwell não quer sair da “última 

imagem”, como se este soubesse o que lhe aconteceria depois. A longa duração do plano e as 

frases pausadas e pensativas de Treadwell reforçam sua hesitação. Neste detalhe, a intentio 

auctoris se cruza com a minha interpretação como espectador - intentio lectoris.  
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Figura 5 - Cena 05 - 01:37:12 a 01:38:00 (câmera em plano fixo):  

Plano final em que Treadwell, como se estivesse indo embora, anda com os ursos nas  

margens de um riacho. 

 
Fonte: Filme O homem-urso 

 

O último plano da narrativa mostra Treadwell caminhando nas margens de um 

riacho com dois ursos pardos, como se estivesse indo embora com eles. A cena possui uma 

riqueza de interpretações possíveis e traduz um cruzamento entre a intenção de Herzog e 

minha visão particular como espectador no detalhe da caminhada de Treadwell rumo ao 

horizonte junto com os ursos.  

Nessa cena, não parece haver mais a sensação de risco à vida de Treadwell, pois 

os ursos parecem caminhar, docilmente, junto a ele. Continuamos ouvindo a música de 

Edwards sobre todos as pessoas que “se foram” e vemos Treadwell seguir com os ursos, 

enquanto nos surge uma ideia metafórica: mesmo que Treadwell tenha sido “devorado” por 

um dos ursos da reserva, agora o espírito de Treadwell pertence à natureza e aos animais, 

sendo “absorvido” pela natureza selvagem.  

 

3 CONCLUSÃO 

Percebe-se, pela cena escolhida, o entrelace entre esses três elementos na 

construção de sentidos no documentário, tendo como base a intenção autoral de Herzog por 

meio de sua narração em voz-over e do processo de montagem e edição do filme; observamos 

a intenção da obra (intentio operis) nos aspectos do filme que parecem não possuir significado 

intencional aparente, mas que podem permitir o exercício da imaginação do espectador para 

conferir significados à compreensão da narrativa fílmica.  
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Consideramos que a cena escolhida condensa alguns elementos importantes para 

se compreender os desdobramentos da narrativa e revelam um processo de aproximação entre 

o ambientalista Timothy Treadwell e os ursos pardos que, culminaria, mais tarde, na sua 

morte e da namorada Amie Huguenard.  

As intenções de Werner Herzog muitas vezes só podem ser presumidas pela 

interpretação assumida pelo espectador – e, no caso do documentário em questão, essa tarefa 

é ainda mais difícil, já que a maior da parte das imagens inseridas no filme foram feitas pelo 

próprio protagonista da história retradada.  

A questão da junção das intenções de Treadwell em suas filmagens e a posição de 

Herzog enquanto documentarista também pode propiciar o debate sobre a noção de autoria em 

relação ao conceito de “obra aberta”, bem como na teoria do documentário que se dedicam ao 

estudo de aspectos relacionados à produção e à autoria em um filme.  

Vale destacar que esse texto é parte de uma pesquisa em andamento, de modo que 

a análise da cena retratada representa um exercício preliminar de reflexão sobre obras 

cinematográficas baseada na questão do entrecruzamento entre a intenção autoral do diretor, a 

intenção da obra e a intenção do espectador, ao desempenhar sua imaginação e intepretação 

da obra para compreender a narrativa fílmica e conferir a ela novos sentidos e significações. 

Por fim, já se atesta a pertinência da proposta de François Jost (2017), que se 

apropriou dos estudos e classificações fundados por Umberto Eco sobre a “Obra aberta” e 

sobre a importante ideia de “detalhe” discutida pelo teórico francês Daniel Arasse para inserí-

las ao contexto da observação de obras audiovisuais.    
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IDENTIDADES E IDENTIFICAÇÕES: LEITURA DO SUJEITO COM SÍNDROME 

DE DOWN NO FILME “COLEGAS” 
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Resumo 

Este artigo visa compreender como o sujeito com síndrome de Down é construído no filme 

“Colegas”. Para tanto, será analisado um trecho da trama, com vistas a observar os processos 

identitários e o papel que desempenham na produção social de sentidos. Como metodologia, 

utiliza-se a análise fílmica e a análise do discurso, que, em conjunto, resultam no híbrido 

denominado de análise do discurso fílmico. Como resultado, busca-se demonstrar que os 

sujeitos com síndrome de Down possuem suas próprias identidades e que estão inseridos em 

um momento sócio-histórico que tem como premissa a inclusão social. 

 

Palavras-chave: Síndrome de Down. “Colegas”. Processos Identitários. Produção Social de 

Sentidos. 
 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

O Brasil intensificou os esforços pela garantia dos direitos das pessoas com 

deficiência a partir da segunda metade do século XX. Como destaque das conquistas mundiais 

que impulsionaram esse movimento, encontra-se a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (DUDH), aprovada em 1948 na Assembleia Geral da Organização das Nações 

Unidas (ONU), que promoveu um amplo e profundo debate sobre os direitos iguais e 

inalienáveis como fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. 

Essa trajetória internacional refletiu na Constituição da República Federativa do 

Brasil, de 1988, fez emergir a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência e seu Protocolo Facultativo, aprovada pela Assembleia Geral da ONU, em 2006, 

da qual o Brasil é signatário, e motivou a instituição, em 2015, da Lei Brasileira de Inclusão 

da Pessoa com Deficiência, conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência.  

Como resultado dessas mudanças legislativas e dos movimentos sociais em defesa 

desses sujeitos, a inclusão passou a compor o cenário social, ainda que de modo incipiente, e, 

gradualmente, começaram a surgir produções culturais, em especial no cinema e na televisão, 
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que abordam a deficiência. Nessa perspectiva, definiu-se como tema deste artigo a 

“construção do sujeito com síndrome de Down no cinema brasileiro”.  

Como objeto de estudo, optou-se pelo filme “Colegas”, lançado em 2013
3
, que foi 

apresentado na ONU por ser referência no discurso acerca da inclusão social e que, devido a 

isso, também conta com diversos prêmios nacionais e internacionais. A inquietação que 

instiga a pesquisadora a desenvolver a investigação proposta neste estudo almeja responder à 

seguinte questão-problema: como o sujeito com síndrome de Down é construído no filme 

"Colegas", lançado em 2013? 

Como argumento central defende-se que o sujeito com síndrome de Down é 

construído em “Colegas” com base no momento histórico em que foi produzido, que tem 

como premissa a inclusão social. Para a escrutinação dos dados, optou-se pelo método de 

análise do discurso, proposto por Gregolin (2007), e pela análise fílmica, defendida por 

Vanoye e Goliot-Leté (2006), resultando no híbrido denominado de análise do discurso 

fílmico.  

 

2 CONTEXTO SÓCIO-HISTÓRICO 

A história das leis ou acordos que garantem direitos básicos aos sujeitos é muito 

mais antiga que a DUDH. No entanto, a principal diferença dessa Declaração para as 

anteriores é que, diante do cenário de enorme destruição da Segunda Guerra Mundial, o seu 

conteúdo tem uma pretensão expressamente universal e esse é um ponto de grande relevância 

no contexto de pós-guerra.  

A adoção da DUDH não possui caráter legalmente obrigatório, porém, ainda 

assim, passou a ser referência para a criação de leis nos países que se identificam como 

democracias legitimadas. Com isso, uma série de tratados de direitos humanos expandiram o 

corpo do direito internacional, entre os quais se encontra a Convenção Internacional sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, promulgada pelo Decreto 

nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, com a prerrogativa de emenda constitucional. 

Os sujeitos com deficiência já foram tratados como “inválidos”, “incapazes”, 

“aleijados”, “defeituosos”, “pessoas deficientes” e “pessoas portadoras de deficiência”. 

Pautada pelo modelo social, em contraposição ao modelo médico, a expressão adotada pela 

Convenção da ONU é “pessoa com deficiência”. Segundo Bampi et al. (2010), o modelo 

                                                
3
  Em outras publicações da autora, utilizou-se como referência o ano de 2012, tendo em vista que a produção 

do filme findou em tal período. No entanto, neste artigo optou-se por evidenciar o ano de lançamento da 

trama, que ocorreu em 2013.   
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médico considera que a deficiência deve ser combatida com tratamentos na área da saúde. Já 

o modelo social, que surgiu na década de 1960, no Reino Unido, transformou os paradigmas 

tradicionais de compreensão do tema, ao atribuir à sociedade a origem da desigualdade e não 

aos sujeitos com deficiência.  

 

No trabalho intelectual sério e crítico não existem “inícios absolutos” e poucas são 

as continuidades inquebrantadas. [...] O que importa são as rupturas significativas - 

em que velhas correntes de pensamento são rompidas, velhas constelações 

deslocadas, e elementos novos e velhos são reagrupados ao redor de uma nova gama 

de premissas e temas. Mudanças em uma problemática transformam 

significativamente a natureza das questões propostas, as formas como são propostas 

e a maneira como podem ser adequadamente respondidas. Tais mudanças de 

perspectiva refletem não só os resultados do próprio trabalho intelectual, mas 

também a maneira como os desenvolvimentos e as verdadeiras transformações 

históricas são apropriados no pensamento e fornecem ao Pensamento, não sua 

garantia de “correção”, mas suas orientações fundamentais, suas condições de 

existência. É por causa dessa articulação complexa entre pensamento e realidade 

histórica, refletida nas categorias sociais do pensamento e na contínua dialética entre 

“poder” e “conhecimento” que tais rupturas são dignas de registro (HALL, 2003, p. 

131). 

 

Depreende-se, com essa reflexão de Hall (2003), que as identidades são processos 

fluídos, que se modificam e se traduzem no transcorrer da história, que constituem 

identificações que vão se modulando ao longo das trajetórias dos sujeitos. Com vistas à 

importância das rupturas e da formulação de novos processos de identificação das pessoas 

com deficiência, a Convenção da ONU, em seu artigo 8º, trata especificamente da importância 

da conscientização como estratégia de rompimento das barreiras comunicacionais que 

dificultam a ação. 

Nesse contexto, os veículos de comunicação, entre eles o cinema, ocupam uma 

posição de destaque, devido ao papel que desempenham na constituição do imaginário social. 

Assim, o que se almeja com essa Convenção é que as pessoas com deficiência sejam, em 

essência, tratadas como sujeitos singulares e protagonistas de suas vidas, que lutam por seus 

direitos, pela igualdade de oportunidades e pela efetiva inclusão social, pois a deficiência é 

somente mais uma característica da condição humana. 

 

Trata-se, pois, de uma política cultural definida pela ideia de cidadania cultural, em 

que a cultura não se reduz ao supérfluo, entretenimento, aos padrões do mercado, à 

oficialidade doutrinária (que é ideológia), mas se realiza como direito de todos os 

cidadãos, direito a partir do qual a divisão social das classes ou a luta de classes 

possa manifestar-se e ser trabalhada porque no exercício do direito à cultura, os 

cidadãos, como sujeitos sociais e políticos, se diferenciam, entram em conflito, 

comunicam e trocam suas experiências, recusam formas de cultura, criam outras e 

movem todo o processo cultural (CHAUÍ, 2008, p. 66). 

 

https://www.senado.gov.br/atividade/const/con1988/con1988_08.09.2016/art_1_.asp
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Desse modo, as novelas, as propagandas, os filmes disseminam mensagens que 

ultrapassam a camada rasa dos sujeitos, que os entretém, e, gradativamente, contribuem com a 

construção de novos processos de identificação das pessoas com deficiência, com o intuito de 

incentivar a inclusão social e de dirimir os preconceitos, os estigmas e os estereótipos 

arraigados na sociedade.  

O processo de identificação é uma construção mutável e inacabada, que adquire 

sentido pela linguagem e pelos sistemas simbólicos por meio dos quais são representados e 

“[...] os meios de comunicação têm uma dimensão simbólica irredutível: eles se relacionam 

com a produção, o armazenamento e a circulação de materiais que são significativos para os 

indivíduos que os produzem e os recebem” (THOMPSON, 1998, p. 19). 

A identidade se constrói e se reconstrói constantemente no interior das trocas 

sociais, o que coloca o estudo da relação no centro da análise em lugar de uma suposta 

essência que definiria a identidade. Assim, ela existe sempre em relação a uma outra e é 

sempre relativa, pois pode evoluir se a situação relacional for alterada. Por isso, talvez o 

termo identificação seja mais apropriado que identidade (CUCHE, 1999).  

Cuche (1999) acrescenta ainda que nas lutas sociais a identidade é o principal 

elemento de disputa, ao passo que os grupos contam com níveis diferentes de poder de 

identificação. Esse processo está diretamente relacionado à posição de cada grupo no sistema 

que constitui as relações sociais. Assim, os grupos minoritários são marginalizados e passam 

a ocupar a posição a eles destinada enquanto minoria.  

Ao cientista social cabe o papel de explicar os processos de identificação sem, no 

entanto, emitir juízos de valor. Nesta pesquisa, o foco encontra-se nas condições de 

emergência e de existência de discursos sobre os sujeitos com deficiência no cinema, em 

especial sobre os com síndrome de Down, devido à sintonia dos filmes com as práticas 

discursivas de seu tempo.  

Além disso, “[...] é também importante enfatizar que a comunicação mediada foi 

sempre um fenômeno social contextualizado: é sempre implantada em contextos sociais que 

se estruturam de diversas maneiras e que, por sua vez, produzem impactos na comunicação 

que ocorre” (THOMPSON, 1998, p. 20). Coadunando com Thompson (1998), pode-se dizer 

que “Colegas” é fruto do contexto sócio-histórico em que está inserido. 

 

3 CINEMA E INCLUSÃO SOCIAL 
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Inclusão social é um conceito que perpassa diversos campos do conhecimento e, 

como tal, deve ser pensada também sob seu aspecto imaterial. Nessa perspectiva, o cinema 

contribui para a construção das subjetividades que compõem o imaginário social. Logo, 

pensar a inclusão social nos remete ao campo do simbólico, que pode encontrar no cinema um 

meio de grande relevância para auxiliar na concepção desses elementos que integram o tecido 

social e regulam as interações. 

Nenhum filme é apenas um filme. O cinema frequentemente aborda temas e 

discussões muito atuais e pode ser utilizado como estratégia voltada à desmistificação de 

preconceitos e estereótipos, desde que suas narrativas se proponham a dirimir os estigmas 

sociais. Abordar o cinema sob essa perspectiva não significa colocar na ficção a 

obrigatoriedade de construção do real, que ela de fato não tem. No entanto, como defende 

Metz (2014, p. 22) “no cinema, a impressão de realidade é também a realidade da impressão, 

a presença real do movimento”.  

Sob esse ponto de vista e tendo a inclusão social como premissa, uma 

característica fundamental do cinema é o efeito que o universo diegético
4
 da produção fílmica 

causa no universo real do espectador, pois como afirma Morin (1997, p. 169) “[...] as 

participações imaginárias e as participações na vida real, longe de se excluírem, se 

compatibilizam”. Em outras palavras, ainda que o filme não pretenda representar a realidade, 

o movimento das suas imagens confere a ele uma aproximação com o imaginário social.  

Assim, o cinema se caracteriza como um produto cultural que apresenta uma 

relevante contribuição social, pois, em geral, ainda que um filme não traga grandes 

revoluções, sua narrativa influencia sujeitos e grupos sociais. O filme é uma oportunidade de 

incentivar pessoas a questionar e a repensar valores e outras convenções, a construir relações 

sociais mais conscientes. Desse modo, contribui para a formação de sujeitos cientes das suas 

responsabilidades como cidadãos membros de uma sociedade economicamente desigual. 

Com isso, o cinema pode ser visto como uma ponte que conecta pessoas de 

mundos tão separados e tão próximos ao mesmo tempo. Esse contato pode ser o ponto inicial 

para uma interação maior por meio do reconhecimento e da desmistificação do “outro”. Neste 

estudo, dois espaços do cinema serão abordados: o primeiro é “[...] o fora de campo 

‘anticlássico’, heterogêneo ao campo, pode ser definido como o espaço de produção (no 

sentido amplo da palavra)” (AUMONT, et al., 2014, p. 26) e o segundo é o campo, ou seja, o 

filme. Já o terceiro, o espaço da recepção, não será analisado, pois a inquietação que norteia 

                                                
4
  Diegético refere-se à dimensão ficcional de uma narrativa, uma realidade presente no texto que se diferencia 

da realidade em que os espectadores estão inseridos (SANTOS, MARCELINO; KÖCHE, 2016). 
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esta investigação científica almeja compreender o modo como o sujeito com síndrome de 

Down é construído no filme “Colegas” e não os sentidos manifestos nos espectadores a partir 

da narrativa. 

Ao se pesquisar o espaço de produção, busca-se analisar a concepção de 

“Colegas” a partir do momento sócio-histórico em que o filme foi concebido, que tem como 

premissa a inclusão social presente nos discursos governamentais, legislativos, das 

instituições que atuam em prol da causa desses sujeitos, entre outros. Como já mencionado, a 

diegese do filme não é a mesma do contexto histórico, ou seja, do “fora de campo”, mas a 

busca pela realidade não é o que se almeja com essa investigação e sim a influência que o fora 

de campo exerce na concepção de uma peça audiovisual que não foi criada em outro momento 

histórico porque não cabia no âmbito de realidades sociais anteriores, que escondiam as 

pessoas com síndrome de Down do convívio social.  

Ainda que se tenha muito a conquistar em relação à inclusão social e, por isso, a 

importância de um estudo como este, as pessoas com deficiência, de um modo geral, e as com 

Down, em especial, eram relegadas ao anonimato, por meio de um tecido simbólico que 

separava os “normais” e os “anormais”. No entanto, na contemporaneidade, esses sujeitos 

passaram a participar das relações sociais, ainda que se tenha consciência que a mudança 

cultural é um processo de longo prazo e que a batalha pela efetiva inclusão ainda está longe 

do fim.     

 

[...] a perspectiva desconstrutiva coloca certos conceitos-chave “sob rasura”. O sinal 

de “rasura” (X) indica que eles não servem mais – não são mais “bons para pensar” 

– em sua forma original, não reconstruída. [...] A identidade é um desses conceitos 

que operam “sob rasura”, no intervalo entre a inversão e a emergência: uma ideia 

que pode não ser pensada da forma antiga, mas sem a qual certas questões-chave não 

podem ser sequer pensadas (HALL, 2007, p. 104). 

 

O pensamento de Hall (2007) coaduna com o momento histórico vivenciado pelos 

sujeitos com síndrome de Down na atualidade. Os “mongoloides”, como erroneamente eram 

denominados até a década de 1960, são um conceito identitário sob rasura. Se as identidades 

fossem compreendidas como estanques, os processos de evolução da humanidade ficariam 

reféns desses engessamentos. As pessoas com Down seguiriam sendo escondidas e suprimidas 

das interações sociais. Com isso, é notável considerar, como defende o estudioso, que as 

identidades devem ser utilizadas não em um sentido rígido e vinculado de modo determinante 

às raízes históricas, mas como um processo de identificação, em constante construção.  
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Para Hall (2007, p. 130) “[...] identidade é um tema de considerável importância 

política, que só poderá avançar quando tanto a necessidade quanto a ‘impossibilidade’ da 

identidade, bem como a suturação do psíquico e do discursivo em sua constituição, forem 

inequivocamente reconhecidos”. O filme “Colegas” resulta da fluidez dos processos 

identitários e, possivelmente, não teria espaço no cinema sem uma mudança nas 

identificações sociais em relação ao tema.  

As produções fílmicas, como mediadoras dos processos sociais, condicionam e 

são condicionadas pela realidade na qual estão imersas e essa dupla acepção está diretamente 

vinculada às identidades e identificações constituídas na sociedade. Assim, a inclusão social 

passa a compor, pouco a pouco, as novas identificações do cenário social em relação aos 

direitos das minorias.  

 

4 METODOLOGIA 

A pesquisa qualitativa, no âmbito das ciências sociais, é utilizada para investigar 

fenômenos complexos da sociedade e estuda o modo como os atores sociais constroem 

significados e conhecimentos a partir da compreensão que possuem do sistema social no qual 

estão inseridos. Para isso, emprega-se o método indutivo de pesquisa, no qual se tem um 

entendimento prévio acerca do fenômeno a ser estudado e se captam os dados para, 

posteriormente, analisá-los e conceber as teorias. 

Para Sousa Santos (1988) o paradigma dominante, da ciência moderna, 

caracteriza-se pela racionalidade científica e encontra-se em crise, emergindo um novo, o da 

ciência pós-moderna, que o autor denomina como o “paradigma de um conhecimento 

prudente para uma vida decente” (p. 60). O autor utiliza quatro teses para justificar o modelo 

emergente: a primeira propõe a superação da dicotomia entre ciências naturais e sociais; a 

segunda afirma que o conhecimento é total e, sendo total, é também local, pois é útil aos 

indivíduos de determinada comunidade; a terceira condena a distinção entre sujeito e objeto 

ocasionada pela ciência moderna e a quarta defende que todo conhecimento científico 

objetiva conceber um novo senso comum (SOUSA SANTOS, 1988). 

Pensar em teorias gerais, nas ciências sociais, não responde à crescente 

diversidade e complexidade que envolve os modos de vida dos atores sociais. As teorias 

gerais não permitem a compreensão dessas múltiplas facetas e imbricações que constituem a 

sociedade. Nessa perspectiva, fortalecem-se os estudos voltados para públicos específicos, 

que possuem características em comum, o que representa o modelo emergente de Sousa 
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Santos (1988). De modo a responder ao problema de pesquisa, serão utilizados dois métodos 

de análise: o do discurso e o fílmico, que em conjunto constituem a análise do discurso 

fílmico. 

A análise do discurso, com base nos conceitos apresentados por Gregolin (2007), 

refere-se não apenas aquilo que os homens dizem, mas também ao que os homens fazem, ou 

seja, os ditos e os não ditos. Já na análise fílmica, segundo Vanoye e Goliot-Leté (2006), há 

duas etapas consideradas obrigatórias no processo analítico: a desconstrução e a reconstrução. 

A primeira refere-se à decomposição das sequências em imagens, textos, sons e planos e, a 

segunda, na interpretação dos dados, a partir da junção desses elementos. Nessa última, a 

análise do discurso enriquecerá a escrutinação dos dados para além do universo diegético.  

 

5 ANÁLISE DO DISCURSO FÍLMICO DE “COLEGAS” 

5.1 DESCONSTRUÇÃO DAS SEQUÊNCIAS  

 

Quadro 1 - Descrição do filme “Colegas” 

Veículo de comunicação Cinema 

Período de lançamento 03/2013 

Produtor, roteirista e diretor Marcelo Galvão 

Protagonistas Ariel Goldenberg (Stalone), Rita Pook (Aninha) e 

Breno Viola (Márcio) 

Sinopse do filme O Senhor Arlindo (Lima Duarte) narra, no início da 

trama, o modo como Stalone, Aninha e Márcio foram 

viver no Instituto para pessoas com síndrome de 

Down. Stalone, o líder da equipe, é cinéfilo e fã do 

filme Thelma & Louise (1991). Ele tem a ideia de 

roubar o carro do jardineiro, o Senhor Arlindo, 

um Karmann-Ghia vermelho, com o intuito de 

conhecer o mar. Nessa aventura, Stalone também 

levou seus melhores amigos: Aninha, que queria se 

casar, e Márcio, que sonhava em voar. 

Resumo da sequência O trio partiu de Paulínia, no interior de São Paulo, 

com destino a Buenos Aires, na Argentina. Logo no 

início da viagem, eles avistaram um circo e, nesse 

ambiente, fantasiaram-se e definiram a ordem que os 

sonhos de cada um seriam realizados, sendo primeiro 

o de Stalone, segundo o de Aninha e terceiro o de 

Márcio. Essa cena foi escolhida, para ser analisada 

neste artigo, por ser decisiva para o desenvolvimento 

da trama e por tratar as pessoas com síndrome de 

Down como únicas e detentoras de suas próprias 

identidades. 

Fonte: Elaborada pela autora com base no filme “Colegas”. 

 

 

Quadro 2 - Sequência de Cenas de 1 a 28 

(continuação) 
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Imagem Palavra/Áudio 

Plano 1: aberto 

Karmann-Ghia vermelho passava pela estrada com Aninha, 

Stalone e Márcio, em alta velocidade, quando avistaram o 

circo, à direita. 

Aninha: Olha um circo! Para! Para! 

Márcio: Dê ré aí, Mr. Green. 

Trilha Sonora: “Quando acabar o Maluco sou 

eu”, do Raul Seixas. 

Plano 2: aberto 

O carro retorna de ré e estaciona em frente ao circo. 

Márcio: Isso, isso aí! Aí está bom. 

Plano 3: médio 

Aninha desce na frente, em seguida saem do carro Márcio e 

Stalone (motorista). Márcio desce com um saco de pano 

branco nas mãos. 

 

Aninha: Nossa, que bonito! 

Márcio: Vamos, vamos, vamos descer! 

Aninha: Vem, vem, vem! 

Trilha Sonora: música instrumental que indica 

suspense. 

Plano 4: fechado 

Para chegar ao circo, há uma cerca no caminho. Stalone 

segura a cerca para que a Aninha e o Márcio possam passar. 

Stalone: Ou, ou, as damas primeiro, ou! 

Márcio: Ahhh! 

Trilha Sonora: música instrumental que indica 

suspense. 

Plano 5: aberto 

Aninha e Márcio caminham rapidamente em direção ao 

circo e não esperam por Stalone. 

Stalone: Oh meu, e eu? Não vai me ajudar, não? 

Me espera, pô! Que saco! 

Trilha Sonora: música instrumental que indica 

suspense. 

Plano 6: aberto 

Stalone tenta passar a cerca sozinho, mas não consegue e 

senta-se na grama, chateado. 

Trilha Sonora: música instrumental que indica 

suspense. 

Plano 7: médio 

Stalone se levanta e acaricia o cachorro que apareceu 

próximo à cerca. 

Stalone: Ei, bonitão. Ei, bonitão. Tudo bem com 

você, bonitão? 

Áudio: Au, au, late o cachorro. 

Trilha Sonora: música instrumental que indica 

suspense. 

Plano 8: aberto 

O cachorro guia Stalone ao circo, por um trecho de acesso 

mais fácil.   

Stalone: Cachorro esperto, hein? 

 

Trilha Sonora: música instrumental que indica 

suspense. 

Plano 9: aberto 

Stalone e o cachorro entram no circo. 

Trilha Sonora: música instrumental que indica 

suspense. 

Plano 10: aberto 

Stalone admira o ambiente interno do circo, olhando para 

todos os lados e para cima. Ele abre os braços ao se referir 

ao circo como um local encantador. 

Stalone: Uau! Que circo bacana, cara! Olha isso! 

Trilha Sonora: música instrumental que indica 

magia, encantamento. 

Plano 11: fechado 

Stalone abre uma caixa repleta de objetos do circo.  

Trilha Sonora: música instrumental que indica 

magia, encantamento. 

Plano 12: fechado 

Em outro local do circo, Aninha olha admirada para uma 

lanterna que ela encontrou. 

Trilha Sonora: música instrumental que indica 

magia, encantamento. 

Plano 13: fechado 

Stalone chama Aninha e Márcio para olharem as roupas e 

acessórios que estão dentro da caixa que ele encontrou. 

Stalone: Gente, vem cá, meu! Tem um monte de 

coisas legais aqui, meu! Vem, meu! Isso! 

Trilha Sonora: música instrumental que indica 

magia, encantamento. 

Plano 14: fechado 

Márcio começa a selecionar as roupas e os acessórios de seu 

interesse. 

Stalone encontra uma roupa de princesa e a entrega para 

Aninha. 

Stalone entrega a Márcio uma sunga. 

Márcio: Minha capa... 

Stalone: Olha sua roupa de princesa. 

Márcio: Meu capacete. 

Stalone: Olha, uma sunga. 

Trilha Sonora: música instrumental que indica 

magia, encantamento. 

Plano 15: médio 

Eles se vestem com as roupas e acessórios que mais se 

identificaram. 

Stalone se curva a Aninha quando ela se diz uma princesa. 

Aninha: Sou uma princesa. 

Trilha Sonora: música instrumental que indica 

magia, encantamento. 

Quadro 2 - Sequência de Cenas de 1 a 28 

(conclusão). 
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Imagem Palavra/Áudio 

Plano 16: médio 

Stalone pega uma arma de brinquedo e atira em direção a 

Márcio. 

Márcio: Para o alto e avante! 

Trilha Sonora: música instrumental que indica 

magia, encantamento. 

Plano 17: aberto 

Márcio, com sua capa e seu capacete, abre os braços e corre 

em volta do picadeiro, como se estivesse voando. 

Trilha Sonora: música instrumental que indica 

magia, encantamento. 

Plano 18: médio 

Aninha está sorridente. Stalone também está sorridente e 

caminha pelo circo enviando beijos para o vazio. 

Trilha Sonora: música instrumental que indica 

magia, encantamento. 

Plano 19: aberto 

Stalone encosta na corda do trapézio. 

Márcio senta-se no picadeiro. 

Stalone: Bem, como eu sou o gênio... nós temos 

direito a três desejos. 

Trilha Sonora: música instrumental que indica 

magia, encantamento. 

Plano 20: médio 

Aninha fala o desejo dela. 

Aninha: eu quero casar. 

Trilha Sonora: música instrumental que indica 

magia, encantamento. 

Plano 21: médio 

Márcio fala o desejo dele. 

Márcio: eu quero voar. 

Trilha Sonora: música instrumental que indica 

magia, encantamento. 

Plano 22: médio 

Stalone fala o desejo dele. 

Stalone: eu quero ver o mar. 

Trilha Sonora: música instrumental que indica 

magia, encantamento. 

Plano 23: fechado 

Stalone dirige-se a Márcio. 

Stalone: oh bonitão, escolha um número. 

Trilha Sonora: música instrumental que indica 

magia, encantamento. 

Plano 24: fechado 

Márcio responde. 

Márcio: 22. 

Plano 25: fechado 

Stalone começa a enumerar, alternadamente, o Márcio e ele 

para saber quem terá direito a realizar o primeiro desejo. 

Stalone: 1, 2, 3, 4, 5, 20, 21, 22. 

Stalone: eu sou primeiro (risos). 

Trilha Sonora: música instrumental que indica 

magia, encantamento. 

Plano 26: fechado 

Aninha dirige-se a Márcio e pede para ele escolher um 

número. 

Márcio responde. 

Aninha começa a enumerar, alternadamente, o Márcio e ela 

para saber quem terá direito a realizar o segundo desejo. 

Aninha: Escolha outro número. 

Márcio: 1000. 

Aninha: 1, 2, 10, 20, 30, 40, 1000. Eu sou a 

segunda. 

Márcio: Ah! 

 

Plano 27: aberto 

Stalone reúne os colegas e os convida para um grito de 

guerra. Prontamente, o cachorro também se inclui ao time.  

Stalone: Os três mosqueteiros. 

Stalone: Os três mosqueteiros que também eram 

quatro.  

Stalone: Então é um por todos...  

Aninha, Márcio e Stalone - ... e todos por um. 

Áudio: O cachorro late, avisando que também 

passará a compor a turma dos colegas.  

Trilha Sonora: música instrumental. 

Plano 28: aberto 

Aninha, Márcio, Stalone e o cachorro deitam-se em uma 

lona estendida no centro do circo e dormem. 

Trilha Sonora: música instrumental. 

Fonte: elaborada pela autora com base no filme “Colegas”. 
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5.2 RECONSTRUÇÃO: INTERPRETAÇÃO DOS DADOS  

Reconstruir a sequência do trecho do filme e buscar nesse processo as estratégias 

para a construção de identidades e identificações é a aposta intelectual deste estudo, que 

almeja responder: como o sujeito com síndrome de Down é construído no filme "Colegas", 

lançado em 2013? Após a desconstrução das sequências, com base na análise fílmica, parte-se 

para a reconstrução, que agrega também a esse método os conceitos presentes na análise do 

discurso, que, como afirma Gregolin (2007, p. 11), visa “compreender os movimentos 

discursivos de produção de identidades”. 

Três jovens com síndrome de Down (Aninha, Márcio e Stalone), em um 

Karmann-Ghia vermelho, decidem viajar em busca de seus sonhos. Ao avistarem o circo, 

Aninha e Márcio pedem para Stalone parar o carro e esboçam palavras de encantamento e 

prontamente decidem entrar no circo. Nesse momento, o universo diegético do filme 

entrelaçasse com o da arte circense, que é milenar e, com o passar do tempo, foi tomando o 

formato que conhecemos na contemporaneidade. A riqueza de possibilidades inerentes a essa 

arte, desde as formas mais simples até as mais complexas, individuais ou em grupo, propicia a 

constituição de um imaginário de perigo, criatividade, magia e encantamento. 

O circo, em essência, é um local onde os sonhos ganham asas e o impossível 

torna-se real aos olhos do público que prestigia o espetáculo. Somado a isso, é permitido a 

todos sonhar, sem distinção entre raças, gêneros e condições físicas ou intelectuais. Sonhos 

resumem o que Aninha, Márcio e Stalone almejam realizar e o circo, como uma fábrica de 

sonhos, é o ambiente ideal para que a fantasia dê espaço ao vivenciado pelos personagens na 

diegese de “Colegas”. Ao descerem do carro, Aninha e Márcio parecem hipnotizados com a 

descoberta e saem correndo para entrar no circo, deixando Stalone para trás. Esse último, por 

sua vez, não consegue transpor a cerca que o separa do ambiente circense e demonstra grande 

chateação com a atitude dos colegas em não o ajudar. 

A decepção de Stalone rapidamente foi suprimida ao ouvir o latido de um 

cachorro, tradicionalmente conhecido, pelo senso comum, como melhor amigo do homem e 

que, coadunando com essa visão, ajudou o jovem a entrar no circo, indicando a ele outro 

caminho e guiando-o até o local onde já se encontravam Aninha e Márcio. Ao adentrar no 

circo, Stalone também ficou claramente encantado com a grandiosidade e magia do ambiente. 

A reação dos três jovens demonstra que para eles que viviam em um instituto para pessoas 

com síndrome de Down, o circo era uma novidade com a qual apenas haviam se deparado em 

teoria, mas não tinham uma dimensão prática do que esse ambiente representava na realidade. 
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As descobertas e os desafios tomam conta dos três protagonistas, pois a viagem 

em busca de sonhos já era um sonho desde o seu trajeto. Eles saíram de um ambiente 

controlado, no qual viviam fechados, e conquistaram uma dimensão de liberdade inédita. A 

grandiosidade do circo, com a imensidão do sentimento de liberdade que eles estavam 

experimentando, mais uma vez, demonstra o simbolismo da grande lona, que compõe o 

ambiente circense, com a aventura que essa fuga representava na libertação de cada um deles. 

Stalone encontra uma caixa repleta de fantasias circenses e chama seus amigos 

para que cada um pudesse escolher as roupas e os acessórios com os quais mais se 

identificavam. Márcio optou por uma capa e um capacete, que faz uma analogia com a 

possibilidade de voar, de desafiar os limites em alta velocidade, de se desprender do chão. 

Aninha, mais romântica, opta pela fantasia de princesa, que também coaduna com o sonho de 

se casar, de encontrar o príncipe encantado. Já Stalone, com o seu papel de liderança e de 

condutor dos colegas, escolhe a fantasia de gênio da lâmpada, já que além de almejar 

conhecer o mar, ele também tinha a missão de levar Aninha e Márcio para concretizar os 

sonhos deles. 

Ao se vestirem, a magia das fantasias e do ambiente circense de fato passou a ser 

vivenciada pelos três jovens (cada um à sua maneira) com as suas identificações, como sugere 

Hall (2007, p. 130), já que a “suturação do psíquico e do discursivo” são parte indissociada 

desse processo. As brincadeiras entre eles começam: Stalone se rende à princesa Aninha, que 

incorporou esse papel com grande naturalidade. Márcio corre em volta do picadeiro com os 

braços abertos como se estivesse voando. Stalone está se sentido ainda mais líder e reúne os 

colegas para decidirem a ordem de concretização dos sonhos de cada um. 

Inicialmente, a disputa se estabelece entre Stalone e Márcio. O primeiro solicitou 

ao segundo que escolhesse um número e na brincadeira de contagem entre eles, 

propositalmente, Stalone se colocou como o primeiro a seguir em busca do seu sonho de 

conhecer o mar. Posteriormente, foi a vez de Aninha entrar na mesma brincadeira e concorrer 

à segunda posição com Márcio. Seguindo os passos de Stalone, Aninha também obteve 

vantagem sobre Márcio, que se apresenta como o mais inocente dos três. De todo modo, o trio 

estava feliz, pois alcançar o que cada um almejava era apenas uma questão de tempo e de 

parceria. 

Após definirem como procederiam, no dia seguinte, com a viagem em busca dos 

sonhos, Stalone propõe selar a parceria com o grito de guerra “um por todos e todos por um”. 

Nesse momento, o cachorro que o ajudou, no início da sequência selecionada, latiu, 
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lembrando que ele também passou a incorporar o time de colegas. Na sequência, os quatro se 

deitaram na lona do circo, próximo ao picadeiro, e dormiram, já que no dia seguinte e, 

também, nos próximos, a viagem seria longa. 

A trilha sonora que inicia a sequência em análise é a música “Quando acabar o 

maluco sou eu”, do Raul Seixas. Esse fundo musical está presente quando os três personagens 

passaram em alta velocidade em frente ao circo e, ao o avistarem, retornaram de ré e pararam 

em frente ao local. Posteriormente, ao descerem do carro, a trilha passou a ser uma música 

instrumental que demonstra suspense, até o momento em que eles entraram no circo. Nesse 

momento, ainda com fundo instrumental, há uma transição da trilha, que envolve a trama em 

um espírito de magia, ao passo que eles estão descobrindo um mundo que ainda não 

conheciam. 

Com as cenas em plano aberto, observou-se a dimensão da aventura que os três 

jovens estavam vivenciando e as descobertas que essa visão inédita e grandiosa do mundo 

lhes proporcionaria, com a transição para o plano médio, em geral, notou-se a dimensão de 

conjunto que, apesar de algumas divergências entre eles, a parceria prevalecia em busca da 

realização dos sonhos. Já o plano fechado possibilitou identificar subjetividades, 

particularidades que os constitui enquanto sujeitos, em constante interação uns com os outros. 

A partir dessa análise, observou-se que os sentidos manifestos em “Colegas” 

extrapolam o universo diegético da trama e, como afirma Hall (2007), as identidades não 

podem ser concebidas como processos rígidos, com os quais os sujeitos nascem e morrem, 

mas como elementos fluídos que vão se processando e se transformando ao longo da vida, 

com identificações que vão configurando aquilo que os seres humanos são em dado momento 

histórico. 

Assim, o trecho analisado possibilitou compreender que cada pessoa com 

síndrome de Down tem a sua própria identidade e, que, portanto, não se pode designá-las 

como se fossem todas iguais. Além disso, que essas identidades não são rígidas, ao contrário, 

modificam-se, transformam-se, evoluem com o passar do tempo, pois a sociedade está imersa 

em um ambiente social fluído. Stalone tem um perfil de liderança, Aninha é mais romântica, 

mas ocupa um papel de vice-líder do grupo. Márcio é mais inocente e, por vezes, parece estar 

em um mundo paralelo. 

De todo modo, os três estão vivendo algo inédito, dentro dos padrões esperados 

pela sociedade em relação a esses sujeitos. Assim, o filme “Colegas” representa uma ruptura 

do imaginário social e apresenta a inclusão social como algo possível, ainda que em escalas 
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diversas da discorrida no universo diegético. Ser incluído pressupõe viver como qualquer 

outro sujeito social e é essa a mensagem que o filme busca transmitir. 

 

6 CONSIDERAÇÕES 

Em uma sociedade fortemente permeada por preconceitos, estigmas e 

estereótipos, transformações podem ser notadas, na contemporaneidade, ao passo que 

questões, antes silenciadas, neste momento, ao menos passaram a compor a pauta das 

discussões públicas. Entre as mudanças que têm ganhado visibilidade, encontra-se a defesa 

dos direitos das pessoas com deficiência. 

Nessa perspectiva, esta investigação não almejou respostas conclusivas, já que se 

trata de um campo em franco desenvolvimento. O importante é refletir sobre o momento que 

a sociedade está vivenciando em relação às pessoas com deficiência, em especial as com 

síndrome de Down. Ao mesmo tempo em que ainda se notam diversas barreiras, como as 

comportamentais, as atitudinais, as comunicacionais e as de acessibilidade, também se 

percebem mudanças nas produções subjetivas. 

Na prática, as pessoas com síndrome de Down ainda são vítimas de preconceitos e 

discriminações, as escolas não estão adequadas para recebê-las, as pesquisas na área de saúde 

não contam com investimentos para esses sujeitos, os locais de trabalho estão aquém de suas 

necessidades de desenvolvimento, além de muitos outros problemas enfrentados no dia a dia. 

Conscientes da realidade, ainda assim, considera-se um saldo positivo em relação às 

conquistas empreendidas ao longo da história e “Colegas” é uma prova disso.  

Sabe-se que o progresso exige um caminho de lutas e de conquistas graduais e é 

esse caminho que os sujeitos com síndrome de Down estão buscando trilhar. Nesse contexto, 

é imprescindível que a sociedade, cada vez mais, assuma uma postura propositiva e busque, 

continuamente, intervir em prol da constituição de práticas cidadãs, estabelecendo novas 

produções subjetivas que fortaleçam os discursos contra-hegemônicos e ressignifiquem as 

construções sociais com respeito à diversidade. 
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Resumo 

Esta pesquisa observa a representação de corpos de mulheres plurais na campanha publicitária 

da Natura “Quando meu olhar sobre o meu corpo mudou”, divulgada em fevereiro de 2019. A 

partir de um atlas Mnemosyne (DIDI-HUBERMAN, 2013), propomos uma interpretação que 

considera as expressões culturais da sociedade contemporânea e as complexidades que 

atravessam os corpos das mulheres representadas na campanha. A perspectiva a ser 

investigada opera na direção da narrativa publicitária, esta que realiza os seus trabalhos com 

intuito institucional para propagar ideias de comportamentos vigentes na cultura de uma 

sociedade, a fim também, de entrelaçar esses elementos positivos à grandes marcas e assim se 

firmar na mente do consumidor. 

 

Palavras-chave: Publicidade. Cultura. Mulher. Consumo. Corpo. 

 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

A aproximação e distanciamento entre a publicidade e as lutas feministas datam 

desde os movimentos sufragistas compostos por mulheres brancas no século XIX e início do 

século XX. Entretanto, a relação entre o mercado e os feminismos, como demonstram os 

estudos de Hamlin e Peters (2018), se fundamenta na complexidade inerente aos sistemas 

simbólicos dos quais a publicidade se apropria para construir uma mediação entre produto e 

público consumidor. Isso significa reconhecer que a representação das mulheres na cultura 

midiatizada não pode ser reduzida apenas a um perfil de mulher ou um perfil de 

comercialização, sobretudo, após a “virada cultural” da década de 1990 (HAMLIN; PETERS, 

2018).  

Essas dimensões multifacetadas da publicidade permitem entender que as 

transformações e avanços nos direitos civis e de acesso aos meios de produção por parte das 
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mulheres se converteram em novas narrativas. Contudo, ainda existem alguns padrões na 

produção de comerciais como, por exemplo, a ritualização do feminino através da construção 

do corpo da mulher mostrando um pedaço de cada vez ou apenas mostrando pedaços de seu 

corpo (ROCHA, 2001). As críticas feministas sobre representações estereotipadas de funções 

de gênero em comerciais se contrapõem a uma nova concepção de consumo que se postula 

pela expressão da subjetividade, fazendo surgir o femvertising.  

Na tentativa de definir e traduzir o termo femvertising, Hamlin e Peters (2018) 

buscam no conceito “empoderamento” as bases para justificar o que seria uma publicidade 

feminista ou publicidade fem. “No caso do femvertising, o empoderamento feminino é 

explicitamente apresentado como o valor fundamental em torno do qual a imagem do produto 

ou da marca se estrutura” (HAMLIN; PETERS, 2018, p. 170). Empoderamento, por sua vez, 

é entendido pelos autores como um conceito polissêmico, mas que pode ser apreendido a 

partir da discussão de que o pessoal é político.  

Ao atribuir as características do pessoal enquanto elemento da narrativa 

publicitária, busca-se construir ou perpetuar uma imagem de identidade que se propõe acionar 

os indivíduos enquanto categoria social. Rocha (2001) defende que na publicidade a mulher 

indivíduo se torna um corpo, um artefato instrumentalizado para articular o conteúdo da 

individualidade feminina e sua materialidade. Por isso, o indivíduo representado “tem no 

desejo de consumo seu valor central” e pelo seu corpo “se faz ousada, moderna, sedutora, 

assumida, etc.” (ROCHA, 2001, p. 36-37).  

Os padrões de representação feminina no sistema de produção publicitária 

suscitam questionamentos sobre a possibilidade de subversão desses intuitos pelo 

femvertising. A questão principal para nós neste artigo diz sobre a possibilidade da “mulher 

indivíduo” apresentar seu corpo como forma de empoderamento sem se deixar ser sublevada 

pela forma material da sua feminilidade. A campanha “Quando meu olhar sobre o meu corpo 

mudou” da Natura, veiculada na internet em fevereiro de 2019, tenta apresentar, em três 

vídeos, individualidades femininas plurais.  

 

2 CULTURA DE CONSUMO  

Diversas disciplinas das Ciências Humanas, como Antropologia, Sociologia e 

Comunicação buscam há décadas apreender motivações e modos como as atividades 

relacionadas ao consumo ocorrem na vida cotidiana. Dentro dos processos comunicacionais, é 

comum que os estudos da área tenham se debruçado especialmente sobre o fenômeno das 

comunicações de massa, como uma forma de entender como os processos se dão em larga 



X Café com Leitura e V Seminário de Leitura, Espaço e Sujeito – Goiânia, 27 e 28 de Junho de 2019 - 
ISBN: 978-85-495-0278-0 

 

208 
 

escala, em que os meios se tornam mediadores de relações sociais (MARTÍN-BARBERO, 

2008). Quando se pensa na sociedade pós-moderna ou mesmo pós-industrial, chega-se à 

conclusão de que a tida comunicação de massa submeteu os indivíduos a um novo processo 

de interação social, passando a integrar a filosofia da indústria cultural e as próprias regras do 

mercado capitalista, o consumo. Pensar no consumo de bens é refletir sobre diversas 

perspectivas desde a concepção até a concretização do ato. Diante disso, os artefatos 

tecnológicos que surgem no mercado, a partir do momento em que são entendidos pelos 

consumidores, se tornam adotados por estes e remodelados de acordo com sua cultura.  

Estar em evidência é circunstancial para ter relevância na internet. Jenkins (2009) 

trata do meio da convergência de mídias e defende que, nesses espaços, consumidores podem 

ser atingidos por diversas marcas e embebedados por inúmeras histórias com o intuito de 

transformarem seu círculo de interação e cultura. A publicidade e a propaganda são 

ferramentas que utilizam técnicas próprias para produzir esses materiais de acordo com as 

estratégias de ação. Algumas pessoas tendem a confundir os termos. “Em português 

publicidade é usado para a venda de produtos ou serviços e propaganda tanto para a 

propagação de ideias como no sentido de publicidade” (SANDMANN, 2012, p. 10). Assim, a 

publicidade utiliza técnicas que propiciam a propagação de produtos, serviços, marcas, ideias, 

enfim, uma infinidade de desejos a serem despertados em seus públicos destinados.  

Dentro de um campo social o indivíduo se insere em um quadro de alinhamentos, 

onde escolhe, entre o prol e o contra, e assinala uma marcação para si e que é percebida pelos 

outros: uma identificação. Assim, consumidores fazem suas próprias seleções pelos valores 

econômicos e simbólicos, além das preferências de cor, padrões e satisfações pessoais, e 

entram em uma questão de integração e desintegração social, conforme vão se aproximando 

ou distanciando as percepções a respeito das marcações feitas por outras pessoas.  

A perspectiva de pensar o consumo encaminha a discussão sobre as demandas do 

mercado, entendendo as necessidades que podem se tornar desejos essenciais para efetivar o 

ciclo. As necessidades são situações de percepções próprias da condição humana, que podem 

ser físicas, sociais e individuais. Essas necessidades quando moldadas pelos fatores culturais e 

identitários podem se transformar em desejos, esses que apoiados em algum momento pelo 

poder de compra pode se tornar uma demanda e assim, concluir o ciclo do consumo com a 

efetivação da compra (KOTLER; ARMSTRONG, 2012).  

Dentro desse universo digital, o ponto de partida do consumo se estabelece a 

partir das trocas, quando o consumidor se envolve profundamente em contextos variados e 
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por vezes bem distintos. Dentro de uma teoria economicista, poderíamos dizer que o 

consumidor é completamente livre nas suas escolhas, sendo assim, o consumo não lhe é algo 

explicitamente imposto (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2006). Entretanto, a cultura molda os 

modelos de consumo na vida social, fornecendo a identificação que as pessoas necessitam 

para formar suas preferências e atitudes de compra. Isso porque em cada cultura existem 

particularidades que podem inferir em restrições a determinados tipos de bens de consumo, 

por exemplo. Como consequência, as ações e campanhas são desenvolvidas para que seus 

públicos tenham símbolos estruturantes na hora de exercer a função de consumir.  

 

2.1 NOVA REPRESENTAÇÃO DA MULHER NA PUBLICIDADE: A FEMVERTISING  

Por muitos séculos, a existência da mulher na cultura ocidental esteve fortemente 

subordinada a um regime de dominação masculina ao qual a representação do feminino é 

pensada pelo homem e definida em relação a ele. Para Freyre (2006), assim se manifesta a 

repressão de uma sociedade organizada e pautada no domínio exclusivo de uma classe, uma 

raça e de um sexo, sobre os significados vinculados ao que é “ser mulher”. Neste regime, para 

as mulheres são delegados padrões de representação vinculados à sexualização do corpo, de 

modo a atender aos prazeres masculinos, e à conservação de uma “feminilidade” construída 

socialmente e que se utiliza do argumento de ser “natural” para justificar os papéis sociais 

secundários destinados a elas. 

A força de um regime dominante de representação como o destacado aqui, 

entretanto, conforme Stuart Hall (2016), não se configura como absoluta e pode ser desafiada, 

contestada e superada. Pois, como destaca o autor, os significados vinculado a uma 

representação, mesmo que dominantes, nunca podem ser fixados inteiramente: “[...] é 

precisamente o que as estratégias de estereotipagem pretendem fazer, muitas vezes com 

considerável sucesso, por um tempo” (HALL, 2016, p. 211).  

No contexto do final do século XX e início do século XXI, a contestação das 

mulheres sobre as formas de como eram representadas sob o regime de dominância masculina 

e a sua superação através de um novo modelo de representação, autocriado, se materializa no 

que o filósofo francês Gilles Lipovetsky (2000) define como “a terceira mulher”. Símbolo de 

uma ruptura histórica na maneira pela qual é construída a identidade feminina, segundo 

Lipovetsky (2000), este modelo de representação feminina se caracteriza por sua 

independência em detrimento à influência tradicional exercida pelos homens sobre as 

significações imaginário-sociais da mulher. O modelo apresenta o resultado de diversas 

transformações culturais e sociais do mundo ocidental: 
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Desvitalização do ideal da mulher no lar, legitimidade dos estudos e do trabalho 

femininos, direito de voto, “descasamento”, liberdade sexual, controle da procriação: 

manifestações do acesso das mulheres à inteira disposição de si em todas as esferas 

da existência, dispositivos que constroem o modelo da “terceira mulher” 

(LIPOVETSKY, 2000, p. 236-237). 

 

Diante do empoderamento da identidade feminina elevado por estas 

transformações culturais e sociais, os tradicionais regimes de representação da mulher 

passaram a ser contestados com ainda mais veemência. Na publicidade, representações como 

a da dona de casa consumidora de produtos de limpeza e da “loira gelada” dos comerciais de 

cerveja vêm perdendo espaço nas campanhas publicitárias de marcas famosas. Em especial, 

destacamos as campanhas de produtos relacionados à beleza feminina – como a campanha da 

marca Natura, intitulada “Quando meu olhar sobre o meu corpo mudou” – onde a presença de 

corpos femininos plurais vem ganhando mais espaço, substituindo representações de corpos 

adequados à padrões estéticos específicos, como o padrão de mulher magra, branca e de 

cabelos lisos.  

A esta tendência do mercado publicitário, explicitada no termo femvertising, 

pode-se identificar a estratégia de contestação de um regime de representação dominante a 

qual Hall (2016) destaca se basear na aceitação e celebração da diferença, ao que 

anteriormente se tentava fixar como significação negativa. Como ressalta Hall (2016), esta 

estratégia constrói uma identificação positiva do que tem sido visto como abjeto, aspecto 

observável na presença de mulheres com corpos não adequados aos padrões estéticos 

dominantes em recentes comerciais de produtos de beleza.  

A diversificação dos corpos femininos representados na femvertising parece ser 

mais do que uma tendência, mas também uma necessidade, diante ao crescente desejo dos 

diversos públicos em se verem representados naquilo que consomem no mercado. As 

representações, como explicita Woodward (2014, p. 18) tem grande importância no modo em 

que nos posicionamos enquanto sujeito, a forma como “damos sentido à nossa experiência e 

àquilo que somos” e, neste sentido, as marcas devem cada vez mais se preocuparem com o 

modo como representam seus consumidores. É o que se expressa nos resultados de uma 

pesquisa realizada pela plataforma She Knows (2014), que aponta que: 

 

91% das mulheres acreditam que a maneira como são retratadas na publicidade 

impacta diretamente à sua autoestima; 51% das mulheres gostam de anúncios “pró-

mulheres”, pois acreditam que eles quebram barreiras de igualdade de gênero; 81% 

das entrevistadas afirmaram que os anúncios que retratam mulheres desta maneira 

são importantes para as novas gerações; 71% destas acreditam que as marcas devem 
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ser responsáveis por usar publicidade para promover mensagens positivas para 

mulheres e meninas; 62% acham que qualquer marca pode entrar no espaço 

publicitário pró- feminino; 94% acreditam que retratar as mulheres como símbolos 

sexuais em anúncios é prejudicial; mais da metade disseram ter comprado um 

produto porque gostaram de como a marca e sua publicidade retratam mulheres; e 

46% têm seguido uma marca nas mídias sociais, porque eles gostam do que a 

empresa representa (SHE KNOWS, 2014). 

 

Além disso, os dados da She Knows corroboram com a defesa de Rocha (2001) 

quando demonstram que a cultura contemporânea cria classificações entre os grupos sociais, a 

partir da diversidade e pelo consumo. Ao utilizarem a estratégia de empoderamento, que mais 

diz dos sistemas simbólicos em que as mulheres estão inseridas e nos quais são atores sociais, 

a publicidade prioriza o discurso como plano principal em relação ao produto (HAMLIN; 

PETERS, 2018). Desse modo, assume uma nova retórica, uma nova narrativa que, por 

consequência, atinge o objetivo de tornar o produto atraente para aquele público determinado.   

Para alcançar as dimensões dessas novas representações, existem processos que 

consideram que a categorização social dessas novas mulheres serve para construir as 

narrativas que mediam a relação produção e consumo. De acordo com Rocha (2001), são 

essas classificações e categorias criadas pela publicidade que viabilizam os estudos de 

identidade, espaço e valores dos sistemas simbólicos que permeiam o universo dos anúncios. 

É no contexto de reivindicação de modos mais plurais, não-sexistas e empoderadores de 

representação feminina que se insere a campanha “Quando meu olhar sobre o meu corpo 

mudou”, da marca Natura, ao qual analisaremos com mais detalhes a seguir.  

 

2.2 IMAGEM COMO SÍMBOLO DE INTERAÇÃO COM A SOCIEDADE 

A imagem está presente em diversos contextos da cultura de uma sociedade. 

Pensar em imagens é refletir além dos artefatos postos de maneira explicita ao nosso olhar, 

pois os significados apresentados nela são formados pela própria cultura onde o indivíduo se 

vê inserido. Para selecionar a campanha observamos elementos que se aproximassem da 

femvertising e utilizassem o discurso de empoderamento como plano principal da narrativa 

publicitária. A seleção da campanha “Quando meu olhar sobre o meu corpo mudou” conta 

com três filmes e integra um processo de posicionamento da marca Natura que apresenta um 

histórico de campanhas com discursos que se assemelham a uma publicidade fem, como nas 

campanhas “#OcupeSeuCorpo” de 2017 e “Ser o que se é” de 2018.   

Na campanha de 2019 três mulheres são representadas em vídeos curtos de uma 

média de 30 segundos de reprodução. A primeira personagem, Gabriela, é uma mulher 

branca, gorda, de seios fartos e cabelo preto médio liso. O enquadramento do vídeo, em plano 
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detalhe, privilegia os braços largos, as coxas grossas e no plano geral médio possibilita ver 

todo o corpo da personagem deitada na cama. A segunda personagem, Xongani, é uma mulher 

negra, gorda e com cabelos pretos em tranças afro. O enquadramento do filme, em plano 

próximo, evidencia a cor da pele e o autocuidado, pois a personagem utiliza o produto da 

Natura para hidratar o corpo. A terceira personagem, Barbahat, é uma mulher branca, ruiva e 

com a pele marcada pelo vitiligo. O enquadramento do vídeo se divide em plano médio e 

plano próximo demonstra os desenhos formados pela despigmentação da pele, consequência 

da condição crônica.  

 

Figura 1 – Gabriela, Xongani e Barbahat na apresentação dos filmes da campanha 

 

 
Fonte: Adaptado de Natura (2019).    

 

Os filmes da campanha buscam evidenciar características que desviam do padrão 

construído socialmente. Sendo os corpos agentes da cultura (BORDO, 1997), podemos 

considerar que as mulheres representadas nos filmes rompem com o ideal de esbeltez e 
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exigências estéticas que nas dimensões da cultura patriarcal impõem uma reprodução de 

gênero que contradiz a ideologia contemporânea da feminidade.  

No sentido de entender a construção dessa narrativa femvertising, utilizamos 

como metodologia o atlas Mnemosyne, este que se trata de uma disposição de imagens com o 

intuito de descontruir e remontar uma nova perspectiva, contar uma nova história. As análises 

de imagens neste trabalho têm como objetivo revelar como o corpo da mulher é idealizado 

dentro dos filmes publicitários, estabelecendo-se com base na seleção e congelamento de 

frames dos vídeos, a partir da aproximação de semelhanças entres eles, como também o foco 

no detalhe que se traduz como o gesto principal de aproximação entre as campanhas. 

 O agrupamento de imagens atlas Mnemosyne foi criado por Aby 

Warburg, que deu esse nome ao quadro inspirado pelo nome da deusa grega da memória 

(DIDI-HUBERMAN, 2016). Warburg idealizou o quadro no início do século XX com o 

intuito de inovar a montagem de imagens a partir de elementos associativos sem que fosse 

concebido de uma maneira rígida e sim, propiciasse flexibilidade para compor e contar 

histórias. No entanto, Warburg faleceu antes de ser reconhecido por este trabalho (DIDI-

HUBERMAN, 2013). Muitos estudiosos se debruçaram diante de seus conceitos como é o 

caso do filósofo e crítico da arte Georges Didi-Huberman. 

 Essa abordagem atualizada do atlas Mnemosyne trabalha na 

perspectiva das fotografias trazendo três questões importantes sobre a imagem. Primeiro saber 

mais, atravessar todos os lugares que os olhos se permitirem enxergar, em segundo, entender a 

imagem como um problema e não apenas como uma solução pronta, e por fim a terceira que é 

buscar relacionar, encontrar pontos de paridade que se entrelaçam e dialogam em contexto 

(DIDI-HUBERMAN, 2013). Esta conceituação propõe uma montagem através de 

agrupamentos que podem ser por formas ou gestos para perceber o não explícito e assim 

colocá-las em movimento. 

 Didi-Huberman (1998) enxerga o atlas Mnemosyne como uma maneira 

diferente de ver o mundo, onde se torna possível compreender pontos de vista tanto 

dissemelhantes como semelhantes. Para ele o ver é o caminho para poder saber, percorrendo 

caminhos ainda não visualizados e buscando todos os detalhes de uma memória existente e 

que possa existir naquela disposição de histórias através das imagens.  

 Dessa maneira pode-se dizer que o atlas Mnemosyne pode ser utilizado 

como um método com valores acerca da experimentação para dar desdobramento aos 

elementos investigados em uma dada relação dispostas diante das imagens.   
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Figura 2 – Atlas Mnemosyne da campanha “Quando meu olhar sobre o meu corpo mudou” 

 

Fonte: Adaptado de Natura (2019). 

 

1. Novo Tododia Folhas de Limão e Graviola
4
: Vídeo de 30 segundos 

disponibilizado no YouTube de uma série chamada #PraCegoVer que traz como tema:  “Meu 

olhar sobre meu corpo mudou quando...”. Neste é contada a história da Barbahat, mulher que 

sofre com a doença de vitiligo e que mudou o seu olhar sobre o próprio corpo a partir do 

momento em que percebeu a arte que se fazia presente em cada detalhe dele. Por fim, o vídeo 

se encerra com a assinatura: “O mundo é mais bonito com você. ” 

2. Novo Tododia Folhas de Limão e Graviola
5
: Neste vídeo de 30 segundos 

conhecemos a Xongani, uma moça negra que mudou o seu olhar diante do próprio corpo a 

partir do momento em que ao se conectar com sua origem passou a vislumbrar a beleza da 

diversidade. Disponibilizado no YouTube de uma série chamada #PraCegoVer que traz como 

tema:  “Meu olhar sobre meu corpo mudou quando...”. Encerra-se com a assinatura: “O 

mundo é mais bonito com você. ” 

                                                
4
  Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=uzXzk9zRZvM>. Acesso em: 20 de junho de 2019. 

5
  Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=2haPS_CyJ2I>. Acesso em: 20 de junho de 2019. 
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3. Novo Tododia Folhas de Limão e Graviola
6
: Da série chamada #PraCegoVer 

que traz como tema:  “Meu olhar sobre meu corpo mudou quando...”, apresenta-se a Gabriela, 

que passou a admirar a beleza do seu corpo a partir do momento em que resolveu se 

desprender das imposições de vestimentas do seu convívio social e finalmente enxergar o seu 

encanto. O filme de 30 segundos está disponibilizado no YouTube e se encerra com a 

assinatura: “O mundo é mais bonito com você”. 

Através do atlas Mnemosyne podemos observar que as campanhas publicitárias 

trabalham na perspectiva de espelhar um novo comportamento da sociedade em valorizar as 

diferenças, fugindo assim dos padrões já pré-estabelecidos de beleza até então conhecidos e 

valorizados. Pois sabe-se que: 

 

[...] a publicidade, através de signos artisticamente dispostos na mensagem – uns 

gestuais, outros verbo-vocais, outros ainda apenas através de objetos -, estimulará os 

mais profundos significados na mente e alma de cada consumidor, induzindo-o ao 

comportamento ativo e predispondo-o ao gesto pacificador do consumo 

(PIRATININGA, 1994, p. 76). 

 

Esses signos contrariam os apelos mais remotos de obter o mito da igualdade dos 

sujeitos sociáveis, onde a sociedade utiliza o discurso da igualdade como forma de 

sobrevivência no relacionamento social fazendo com que o consumo se torne algo inerente ao 

comportamento do indivíduo. Assim, ferramentas que auxiliam na oferta frente ao público, 

como a publicidade, são extremamente importantes no círculo competitivo da sociedade do 

capital. Percebe-se então diferenças entre gêneros nos atos de compra como também de 

expressão. 

Dessa maneira, a publicidade em seu discurso utiliza apelos sentimentais para 

atingir as possíveis consumidoras e, com isso, incentivam uma aproximação com o público 

feminino tanto com as personagens de suas campanhas como a disseminação entre as próprias 

mulheres. “O modelo feminino prescreve mais à mulher a necessidade de se comprazer a si 

mesma. Já não é selectividade e a exigência, mas a complacência e a solicitude narcisista que 

são indispensáveis” (BAUDRILLARD, 2010, p. 118).  

Por consequência dessa construção de narrativa observamos o prazer que as 

personagens sentem a partir do momento em que entendem que a felicidade não é lutar pela 

igualdade e sim, entender e aceitar as diversas formas de belezas e que elas podem sim serem 

bonitas mesmo se distinguindo dos padrões construídos socialmente pelo patriarcado. São 

                                                
6
  Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=S4U9b8_SS8k>. Acesso em: 20 de junho de 2019. 



X Café com Leitura e V Seminário de Leitura, Espaço e Sujeito – Goiânia, 27 e 28 de Junho de 2019 - 
ISBN: 978-85-495-0278-0 

 

216 
 

corpos plurais que subvertem as marcas de uma construção ideológica de feminidade típica 

(BORDO, 1997). A principal motivação da campanha pode ser percebida no comportamento 

das mulheres, pois as belezas plurais dialogam com uma narrativa que provoca o 

encantamento e, como comprova a análise, chama a atenção das consumidoras, ainda que 

indiretamente, para o produto natural e corpos e belezas naturais. 

 

3 CONCLUSÃO 

Considerando a apropriação de uma legenda política de existência e emancipação 

de corpos que contrapõem o padrão de beleza construído socialmente, a campanha deve ser 

entendida pelos seus dois vieses, o econômico e o cultural. O corpo, para além de suas 

funções biológicas, é um meio de expressar cultura e, por isso, é continuamente alterado e 

ressignificado por ela (LOURO, 2001). A cultura, portanto, influencia discursos e 

performances dos sujeitos de variadas maneiras.  

As performances engendradas pela heteronormatividade, ou seja, pela cultura 

hegemônica, conforme explica Bordo (1997), estimulam que as mulheres ocupem lugares 

periféricos e minguados. Historicamente, o padrão de beleza da mulher foi alterado pela 

hierarquia de gênero masculino x feminino obedecendo critérios de histeria, agorafobia e 

anorexia. Nas três ocasiões padronizou-se características do privado, da fragilidade, 

vulnerabilidade e da incompetência projetada.  

Para atender as demandas da hegemonia masculina que engendra a cultura das 

relações sociais, reduziu-se a humanidade das performances projetadas para as mulheres. A 

fome feminina, como recorda Bordo (1997) é retratada como algo vergonhoso e ilícito. O 

corpo feminino desejável deve ser longilíneo, magro e, não obstante, acentuar curvas que 

exaltam sua fertilidade. Porém, o corpo da mulher não deve ocupar grandes espaços. 

Mulheres demasiadamente voluptuosas não são consideradas “dignas”, tampouco as que não 

alisam os cabelos e não reduzem o volume de suas madeixas.  

O processo que institui a “tradicional feminidade” se tornou uma questão de 

interpretação e representação exterior adequada do ser, que só permite alterações quando a 

mulher parte para o campo profissional ou da prática sexual (BORDO, 1997). As noções e 

imposições de performances veiculadas pelo corpo é uma ferramenta de poder para a 

manutenção da hierarquia de gênero e controle das potencialidades e liberdades dos 

indivíduos. Por isso, a campanha “Quando meu olhar sobre o meu corpo mudou” subverte o 
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lugar de subalternidade e assume a existência de corpos diversos, fora dos padrões 

heteronormativos e legitima um novo olhar sobre a beleza.  
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IMAGINÁRIOS ACERCA DOS INDÍGENAS EM SERRANÓPOLIS-GO NO 

SÉCULO XIX 

 

EIXO TEMÁTICO 7 – LEITURA: IMAGEM E IMAGINÁRIO 

 
Eduardo Ferraz Franco

1
 

 

 

Resumo 

O objetivo desse artigo é levantar um Estado da Arte sobre os estudos acerca da presença 

indígena no Sudoeste de Goiás contemporânea ao movimento de migração da frente de 

expansão colonial agropastoril que penetrou os chapadões do Sudoeste de Goiás, entre a 

segunda metade do século XIX e início do século XX. Na primeira parte do artigo 

acompanharemos algumas das principais discussões acadêmicas acerca da presença indígena 

contemporânea à ocupação do Sudoeste de Goiás pela frente de expansão agropastoril. A 

segunda parte é ilustrada pelas imagens criadas pela literatura memorialista da região acerca 

do nosso tema. 

 

Palavras-chave: Sertão. Panará. Cayapó do Sul. 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

A porção sudoeste do território que hoje compreendemos pelo estado de Goiás 

permaneceu como ambiente não colonizado até praticamente a segunda metade do século 

XIX, quando fazendeiros e trabalhadores provenientes principalmente do triângulo mineiro – 

antigo Sertão da Farinha Podre, quando era território goiano – começaram a migrar para a 

localidade para fundar as primeiras fazendas de criação extensiva de gado. De acordo com 

Azis Ab’Sáber, foi “por volta de 1840-1850, quando o ciclo do ouro nos Gerais já pertencia a 

um passado quase remoto [...] é que se fez sentir um ligeiro movimento de imigração interna, 

dos Gerais, para os intermináveis chapadões do Sudoeste goiano” (AB’SÁBER apud 

SOUZA, 1985, p. 33-34). 

No ciclo do ouro, quando desde a primeira metade do século XVIII bandeirantes 

percorreram os Sertões de dentro – Minas Gerais, Goiás (inclui-se Tocantins) e Mato Grosso 

(também o do Sul) – a procura de ouro e pedras preciosas, deixando em seus rastros arraiais 

mineradores e algumas Vilas, o Brasil Central atravessa seu primeiro processo colonial de 

povoamento. Com a escassez do ouro de aluvião, os goianos começam a valorizar a 

verdadeira vocação econômica do Cerrado, a agricultura. Barbosa et al. (2014, p. 217) 

                                                
1
  Doutorando em Geografia pela Universidade Federal de Goiás, Regional de Jataí (UFG-REJ). Sob 

orientação do professor Dr. Eguimar Felício Chaveiro. Licenciado e Mestre em Filosofia pela Universidade 

Federal de Goiás (UFG)E-mail: eferrazfranco@hotmail.com 
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afirmam que a principal lição que a fase de letargia pós mineração ensinou para o goiano, e 

que perdura até hoje, é a de que o meio geográfico do Cerrado é propício para a agricultura. 

Isso porque “dominam as imensas chapadas cobertas de pastos naturais a perder de vista, 

entrecortadas aqui e ali por placas de solos férteis próprios para a roça tradicional”. Os 

goianos aprenderam que “a verdadeira vocação social e econômica do seu imenso território 

não era cavoucar a terra à procura do ouro incerto, mas nela plantar e criar para se produzir 

alimentos”. 

Teixeira Neto (2002, p. 31) pontua a importância dos caminhos para o 

povoamento de Goiás. Foram os principais caminhos, conservando seus traçados, que 

posteriormente se transformaram em estradas para carro de bois e depois rodovias para 

automóveis, alavancando o povoamento e urbanização das diferentes regiões. O Sudoeste de 

Goiás está localizado entre dois dos caminhos principais desde a colonização, o caminho de 

Goiás, que ligava São Paulo a Vila Boa (hoje Cidade de Goiás), e penetrava no território 

goiano pelo sudeste; e o Caminho de Cuiabá, que se dava pelo rio Paraná e rio Pardo, 

transpondo o antigo sertão do Camapuã (que já foi sudoeste de Goiás, hoje sudeste do Mato 

Grosso), seguindo pelo rio Taquari. “No início, esses caminhos – em verdade, muitos não 

passavam de picadas ou pistas rudimentares – tinham como cabeça de ponte a Vila de São 

Paulo, que servia de ligação entre a Capitania de São Vicente, produtora de açúcar e carente 

de mão de obra escrava, e os sertões de Goiás, habitados por índios escravizáveis”. Antes 

mesmo do ciclo do ouro no século XVIII a região já havia sido percorrida por bandeirantes 

paulistas e indígenas seus aliados a procura de povos nativos, de preferência do tronco Tupi, 

para escravizar. Os Tapuia, como eram conhecidos os indígenas do tronco Jê, a maioria dos 

povos originários habitantes do Cerrado, não interessavam tanto aos colonizadores. Conforme 

ressalta Monteiro (2001, p. 30), os Tapuia foram, em geral, retratados como inimigos dos 

portugueses, um obstáculo à civilização, “muito distinto do nobre guerreiro que acabou se 

submetendo ao domínio colonial”, postura atribuída aos Tupi e que teria custado sua 

existência enquanto povo. Por outro lado, “a resistência e recusa dos Tapuia acabariam 

garantindo a sua sobrevivência em pleno século XIX, mesmo enfrentando brutais políticas 

visando o seu extermínio”. 

A porção Sudoeste de Goiás permaneceu como um Sertão até a metade do século 

XIX porque ali foi o último refúgio dos resistentes povos Panará
1
, conhecidos na época por 

Cayapós do Sul. Dias (2017, p. 60), define o Sertão como um “espaço incontrolado pelas 

autoridades coloniais laicas e eclesiásticas, ocupado com aldeias das mesmas nações daquelas 
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aldeadas, por nações indígenas inimigas e aliadas e por quilombos”. Almeida (2008, p. 52) 

aponta as multiplicidades de definições que o termo Sertão pode abarcar, não possuindo 

limites rígidos definidos seria, antes, “uma maneira específica de ‘ver’ o mundo”.  

Marcado pelo divisor de águas entre a bacia do rio Paranaíba e as cabeceiras do 

rio Araguaia, divisor representado pela serra que recebeu o nome de Caiapó, o sudoeste de 

Goiás foi a última parcela do território mantida pelos Cayapó do Sul em Goiás. Conforme 

explica Teixeira Neto (2002, p. 13), “o grande alinhamento sudoeste-nordeste constituído 

pelas serras do Caiapó, das Divisões ou de Santa Marta e Pirineus, poder-se-á dizer que o sul-

sudoeste do território goiano era o habitat preferido dos índios Kayapó”.  A partir do século 

XX os Cayapós foram localizados no Mato Grosso, às margens do rio Taquari e, depois de 

dados pelos antropólogos como extintos ressurgiram, na década de 1970, quando foram 

recontatados pelos sertanistas Orlando e Cláudio Villas-Boas, no norte daquele estado, às 

margens dos rios Peixoto de Azevedo e Iriri, na divisa com o Pará. Nessa época eles eram 

chamados de Krenakore (denominação dada pelos Kayapós do norte), até que se soubesse que 

se autodenominavam panarás. 

Interessa-nos saber como se deu a relação, o contato e o convívio entre os 

indígenas Panará, os Cayapó do Sul, no período em que viveram no sudoeste de Goiás na 

segunda metade do século XIX até o limiar do século XX, quando tiveram seus territórios 

mais uma vez invadidos pela frente de expansão colonial, a frente agropastoril, que a custa de 

bala e perseguições obrigaram esses povos a abandonar definitivamente suas habitações em 

Goiás. Às frentes de ocupação agropastoris, de acordo com Ribeiro (1996, p. 272), não 

interessam a integração com as comunidades indígenas, atuando desde o princípio para a 

expulsão ou extinção dos indígenas da localidade. Elas “agem diante do índio movidas 

essencialmente pela contingência de limpar os campos dos seus habitantes humanos para 

entregá-los ao gado e evitar que o índio, desprovido de caça, a substitua pelo ataque aos seus 

rebanhos”. Para Teixeira Neto (2002, p. 30), no “sudoeste, dizíamos, foi a abundância de 

terras boas para pastagens e a facilidade de acesso à propriedade os atrativos para as primeiras 

famílias que se instalaram em propriedades latifundiárias e que deram origem a cidades como 

Rio Verde, Jataí, Caiapônia, Quirinópolis, Mineiros, dentre outras”. 

O objetivo desse artigo é levantar um Estado da Arte sobre os estudos acerca da 

presença indígena no Sudoeste de Goiás contemporânea ao movimento de migração da frente 

de expansão colonial agropastoril, entre a segunda metade do século XIX e início do século 
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XX. Na primeira parte do artigo acompanharemos algumas das principais discussões 

acadêmicas, na segunda parte as obras literárias fornecem imagens acerca do nosso tema. 

 

2 ESTADO DA ARTE  

A dissertação de Mestrado de Rocha (1988), defendida na UNB é um estudo 

pioneiro acerca da questão indígena em Goiás no século XIX. Analisando as políticas 

indigenistas do período do segundo reinado brasileiro, o pesquisador discute as consequências 

práticas do período de 1840 a 1889, época de transformações no paradigma da administração 

do império. O século XIX é tratado por Rocha como o período das luzes brasileiro, momento 

em que o positivismo e o evolucionismo se instauram como ideologia nas ciências e na 

política do país. O dualismo entre “civilizado” e “selvagem” marca as relações entre a elite e 

os indígenas. Se antes o indígena tinha sido visto sob a ótica do “bom selvagem”, passa então 

a ser encarado como um ser inferior, em um estágio abaixo na evolução rumo à “civilização”, 

comparado a uma criança que precisa ser tutelada pelo Estado. Outro fator de influência nas 

políticas indigenistas, de acordo com Rocha, foi a proibição do tráfico de negros da África, 

que demandou uma mudança no interesse por mão de obra. Mais uma vez se tornou 

interessante para a elite econômica a ideia de utilizar o braço indígena nas lavouras. 

Duas leis foram fundamentais para compreender as políticas indigenistas em 

Goiás na segunda metade do século XIX, o Regimento das Missões, de 1845 e a Lei de 

Terras, de 1850. Do Regimento, Rocha (1988), destaca o tratamento mais brando 

recomendado aos indígenas, o fim do sistema de “guerra justa”, legalizado no início do século 

XIX. Houve um processo de centralização da administração dos aldeamentos, no sentido de 

concentrar nas mãos do Imperador a nomeação de cargos, a transferência dos aldeados. Além 

disso a tutela dos indígenas aldeados passava completamente para as mãos do Estado. No que 

diz respeito à Lei de Terras o autor considera que ela foi responsável por selar a estrutura 

fundiária concentracionista que temos até hoje no Brasil. Através dessa lei as terras passaram 

a poder ser adquiridas somente por meio da compra, pois com o crescente movimento de 

libertação dos escravizados a posse da terra precisava estar  regulamentada, para manutenção 

dos privilégios de classe. Questões burocráticas e falta de circulação de informação fizeram 

com que os indígenas não regulamentassem suas posses, gerando o fenômeno do “esbulho”, a 

apropriação por terceiros das terras indígenas. 

O Sudoeste de Goiás não possuía aldeamentos em suas proximidades na primeira 

metade do século XIX. Os aldeamentos de São José de Mossâmedes e Maria I, próximos à 
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serra Dourada, na porção centro-oeste de Goiás haviam sido os aldeamentos instalados mais a 

sudoeste e entraram em processo de extinção findado nos anos 1830. Esses aldeamentos 

tiveram papel fundamental no esvaziamento da população originária do Sudoeste de Goiás 

para a instalação da atividade agropecuária.  

A região, quando da Lei de Terras, em 1850, recém tinha suas terras ocupadas 

pela nova frente de expansão. O isolamento da área e o terror atribuído aos “bárbaros” 

Cayapós retardou o interesse pela mineração na localidade, bem como pela pecuária, que só 

foi alavancada por uma série de incentivos. Uma lei de 1838, por exemplo, isentava por dez 

anos os impostos sobre o gado vacum e cavalar a qualquer habitante desse território. “Essa 

isenção se estendeu desde o rio Verde, além do Turvo até o rio Pardo, em sua foz no rio 

Paraná, que outrora pertencia a Goiás. Inicia-se, nesse tempo, a colonização dos sertões do 

Sudoeste goiano” (SOUZA, 1985, p. 33). 

Sobre os indígenas Cayapó do Sul, Rocha (1988), trás poucas informações a 

respeito da permanência em Goiás desses povos na segunda metade do século XIX, mas 

afirma que eles se internaram para a porção sudoeste do território. Conforme sua pesquisa 

documental, afirma que, “Quanto aos Kayapó Meridionais, apenas são feitas referências a 

alguns remanescentes do aldeamento de Mossâmedes, criado no séc. XVIII, que se internaram 

nas matas da região do rio Claro e do rio Bonito, de onde partiam em incursões contra a 

população desses arraiais” (ROCHA, 1988, p. 28). 

De acordo com a documentação levantada por Rocha, houve em 1886 um novo 

impulsionamento em Goiás para a construção de aldeamentos. Um deles seria construído na 

parte Sudoeste da então província, às margens do rio Caiapó. Segundo o Ato nº 3856, de 18 

de janeiro de 1886, “Ficão [sic] criados no rio Araguaia três novos aldeamentos dos índios em 

Santa Maria, no Dumbazinho e no rio Caiapó” (ROCHA, 1988, p. 66). 

Ataídes defendeu em 1991, na Universidade Federal de Goiás a primeira 

dissertação de mestrado tratando com exclusividade dos povos Cayapó do Sul. Sob o signo da 

violência: colonizadores e Kayapó do Sul no Brasil Central foi publicada como livro em 

1998. O livro constrói uma narrativa histórica dos povos Cayapó do Sul dando ênfase à 

violência, estigma que caracterizou o contato do grupo com os colonizadores. Ataídes recorre 

a estudos sobre arqueologia e remonta uma origem para a população do grupo com raízes nos 

interiores de Goiás que remetem a mais de onze mil anos atrás. A dissertação permite 

construir uma narrativa documentada sobre a permanência dos Cayapó do Sul no sudoeste de 

Goiás durante o final do século XIX. 
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A crise do ciclo do ouro se tornou evidente a partir dos anos 1780 e com ela 

houveram profundas transformações na política indigenista goiana. A partir do século XIX os 

aldeamentos pombalinos são gradativamente abandonados e volta a vigorar, de maneira 

explícita nos documentos oficiais, uma política de guerra e eliminação dos indígenas. A 

porção sudoeste da província é notada como região adequada para as atividades agropastoris, 

ocupação que começa a ser incentivada a partir de 1806, com isenções dos dízimos à Fazenda 

Real a quem ali se instalasse. Ao mesmo tempo, em 1811 uma carta régia permitia a guerra ao 

indígena, abandonado a política pacífica do final do século XVIII. Nota-se a adequação da 

legislação à prática já comum de fazer guerra aos indígenas. 

Em 1838 uma lei reforçou a isenção de dízimos para aqueles que formassem 

fazendas às margens dos rios Araguaia e Tocantins, o que incluía o sudoeste de Goiás, 

conforme já mencionamos. Em 1845, destaca Ataídes (1998), o Regulamento das Missões 

forneceu as bases para propiciar o fomento da agropecuária, o comercio e a navegação dos 

rios Araguaia e Tocantins, buscando preparar o indígena para que sua mão de obra substituta 

a do negro escravizado, pois havia pressões que tendiam para a abolição da escravatura. Os 

aldeamentos passaram a ter a função de treinamento dos indígenas para os ofícios mecânicos. 

Ataídes (1998) menciona a Lei de Terras de 1850 que proibiu o apossamento de 

terras. A lei classificava o território brasileiro como dividido entre terra pública e particular. 

As terras concedidas aos indígenas, segundo o autor, foram consideradas particulares, um 

fator negativo para os indígenas, que ignorando as providências a serem tomadas não 

participaram do sistema que foi imposto. O resultado, em muitos casos, foi a perca da posse 

dos territórios ocupados pelos indígenas nessa época.  

A política da segunda metade do século XIX, de acordo com Ataídes (1998), está 

voltada para a expansão da grande propriedade agrária. Com a decadência dos aldeamentos 

para os Cayapó do Sul na parte meridional da província, as fugas são constantes e, mesmo 

após uma recomendação da transferência dos Cayapó do Sul para o norte da província, uma 

grande parte fugiu para o sudoeste. O governador de Goiás escreveu relatório em 1859 onde 

se referiu aos Cayapó do Sul, que, segundo ele, há muito permaneciam pacíficos, agora 

faziam, conforme escreve Ataídes, “assoladoras incursões, incendiando as habitações dos 

lavradores, matando escravos e destruindo lavouras na freguesia de Torres do rio Bonito 

(atual cidade de Caiapônia)” (ATAÍDES, 1998, p. 55). Destacamentos militares foram criados 

para conter os ataques Cayapó, mas em 1880 o problema seguiu sendo relatado nos relatórios 

oficiais do governo, onde podia-se ler: “A zona do rio Verde, que se dilata entre o Paranaíba e 
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o Araguaia, é uma das mais apropriadas da Província para indústria pecuária. Por isso estava 

sendo progressivamente povoada pelos mineiros; e é de se lastimar que estejam os povoadores 

expostos aos ataques dos selvagens do Cayapó”. O relatório menciona que moradores da 

região armaram por conta própria uma bandeira para combater os indígenas, fato muito 

comum, e que o relatório confirma em tom de lamentação: “quantas atrocidades a nossa 

gente, ainda modernamente, tem feito contra os índios, as quais não são dadas à publicidade e 

dificilmente são conhecidas”. Os relatórios governamentais indicam, segundo Ataídes, que os 

“Kayapó, que atacavam, neste período, o sudoeste goiano, eram remanescentes fugidos dos 

antigos aldeamentos de Maria I e São José de Mossâmedes”. De acordo com o autor, a 

bandeira mencionada pelo relatório foi a última a sair no encausto dos Cayapó no sudoeste de 

Goiás. 

Em 1881 foi criado, segundo Ataídes (1998), a Colônia Macedina, na confluência 

do rio Caiapó no rio Araguaia, à margem direita desse último. O projeto era de uma escola 

primária e oficina de artífices, mas informa o autor, não teve grande sucesso. Os indígenas 

resistiram na região até o final do século XIX quando foram “dizimados pela própria 

população” (ATAÍDES, 1998, p. 56). 

É importante mencionar, mesmo que ainda não tenha sido diretamente examinado 

pelo autor deste artigo, o texto publicado pelo historiador Luís Palacin, em 1992, intitulado 

Uma Amnésia Coletiva: A ausência do índio na memória goiana. Dias (2017, p. 22) explica 

que esse trabalho questiona a ausência da memória acerca do indígena nas composições 

literárias goianas do século XIX e XX. A ausência do “elemento indígena seria o fato de 

recair uma ‘(..) censura inconsciente por motivos culturais e morais(..)’ [...], um peso pela 

escravização e morticínio de indígenas, o que era contra as leis da Coroa e religiosidade 

cristã”. 

A dissertação de Mestrado de Giraldin foi defendida em 1994 no departamento de 

Antropologia da UNICAMP e publicada como livro em 1997. Esse trabalho, intitulado 

Cayapó e Panará: Luta e sobrevivência de um povo Jê no Brasil Central trouxe grandes 

contribuições para o conhecimento acerca dos povos Cayapó do Sul, sua permanência no 

sudoeste de Goiás e no que diz respeito à etnologia contemporânea. Através de importante e 

minuciosa pesquisa documental, Giraldin (1997), localizou um documento histórico de 

autoria de Alexandre de Souza Barbosa relatando seu contato com os Cayapós em 1911. Esse 

documento comprovou a hipótese levantada pelos antropólogos Heelas e Schwartzman de que 

os Cayapós do Brasil Central foram antepassados dos povos panará, habitantes atuais do norte 
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do Mato Grosso e sul do Pará. Munido desse conhecimento, Giraldin pode fazer um estudo 

dos documentos históricos à luz das pesquisas antropológicas com o povo panará, o que 

permitiu a inferência de algumas características e elementos culturais dos Cayapó do Sul. 

Sobre a presença Cayapó do Sul no sudoeste de Goiás quando da chegada do 

povoamento colonial na região, Giraldin (1997) oferece novas interpretações dos documentos 

já analisados pelos pesquisadores que o precederam, mas também apresenta novidades em 

termos documentais. Concordando com Ataídes (1998), Giraldin aponta para o ano de 1780 

como o marco para a crise da mineração em Goiás e o início do povoamento agropastoril. A 

partir desse marco os conflitos entre indígenas e as novas populações que se instalavam 

passaram a ser resolvidas pela própria população e com seus recursos, com menor influência 

do Estado. 

A principal transformação da mudança da frente de expansão mineradora para a 

agropastoril está no fato de a primeira ser pontual, povoa exclusivamente os núcleos de 

mineração e seus entornos, permitindo a manutenção de várias áreas de Sertão, regiões não 

controladas pelo Estado. Quando o objetivo passa a ser a formação de fazendas para as 

atividades agropastoris todos os espaços são reivindicados pelos colonizadores e o conflito 

com os indígenas atinge nova dinâmica. 

Em 1861 a parte sudoeste de Goiás foi referenciada em relatório oficial da 

província como “infestada” de Cayapós que exerciam constantes correrias mantendo em 

sobressalto os “civilizados”. O relatório sugere a catequese como melhor caminho para 

solução do problema, acrescentando que já haviam sido enviados destacamentos de tropa de 

linha para o rio Bonito – afluente do rio Caiapó, zona de constantes ataques – porém os 

oficiais não tinham, como os indígenas, a habilidade de andar e viver nos matos, não sendo, 

segundo o relatório, efetivos para a ação. Giraldin (1997) encontra referências para defender 

que até as três últimas décadas do século XIX os Cayapós tinham vida autônoma no sudoeste 

de Goiás, mas que suas aldeias eram em lugares desconhecidos. É certo, também, que 

sofreram ataques dos moradores durante todo esse período. 

Sobre a Colônia Macedina, Giraldin (1997) apresenta o registro de alguns 

episódios ocorridos no seu entorno. Segundo o relatório governamental, em 1882 um 

comerciante encontrou uma aldeia Cayapó a nove léguas da colônia. Quando se retirava do 

lugar que, para o comerciante, parecia abandonado, foi seguido por indígenas que atacaram a 

colônia, flechando um soldado e alguns animais. Os indígenas teriam fugido para o Mato 

Grosso. 
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Uma correspondência enviada em dezembro de 1882 pelo vigário de Santa Luzia 

(atual Luziânia) a um morador de Uberaba dava, e acordo com Giraldin (1997), notícias sobre 

os Cayapós no sudoeste de Goiás. O pároco narra que não conhecia a morada dos Cayapós, 

mas sabia, por intermédio de indígenas que trabalhavam em fazendas, que suas aldeias eram 

muito grandes, elas estavam localizadas no território do Alto Araguaia, tanto em Goiás quanto 

em Mato Grosso. Afirma que na época a população desses indígenas era, em Jataí, Rio Verde 

e Rio Bonito, de cerca de mil e quinhentas a duas mil pessoas. O mesmo número foi estimado 

para o Mato Grosso. 

A última informação da presença dos Cayapó do Sul na região do Sudoeste de 

Goiás, de acordo com Giraldin (1997), data de 19 de maio de 1888, quando um 

correspondente do jornal Correio Official de Goyaz noticiou que os Cayapós atacaram uma 

fazenda em Rio Verde, matando uma pessoa, ferindo duas e matando diversos animais. Nas 

informações do Serviço de Proteção ao Índio (SPI) até 1918 constam a existência de pelo 

menos uma aldeia Cayapó do Sul na margem esquerda do rio Araguaia, no sudeste do Mato 

Grosso, próximo ao rio Taquari. O relatório do SPI de 1918 registrou as últimas palavras a 

respeito dos Cayapó do Sul no Alto Araguaia: “Também não devem ser esquecidos um grupo 

reduzido de Cayapó, residentes nas margens do Taquary” (GIRALDIN, 1997, p. 105). O 

trabalho de Giraldin mostra que os Cayapó do sul não foram extintos nessa ocasião, conforme 

indicavam os estudos anteriores. Silenciosamente esses povos migraram pelo interior do Mato 

Grosso até serem localizados mais uma vez pelas frentes de expansão que penetravam o norte 

do Mato Grosso para a abertura da BR-163, na década de 1970. 

A Tese de Doutorado de Vasconcelos (2013), defendida no departamento de 

linguística da UNICAMP, intitulada Investigando a hipótese Cayapó do Sul – Panará 

comparou todas as listas conhecidas de vocábulos dos Cayapó do Sul com a língua dos Panará 

e confirmou o  “resultado significativo da comparação entre o Cayapó do Sul e o Panará é a 

confluência de 95% dos termos comparados para identidade completa ou muito semelhante” 

(VASCONCELOS, 2013, p. 237). 

 

2.1 IMAGENS ACERCA DO TEMA 

A escritora Maria Eloá de Souza Lima (2014) anotou memórias dos primeiros 

moradores de uma povoação do sudoeste de Goiás na segunda metade do século XIX e 

compôs o belíssimo romance histórico Serra do Cafezal em dois volumes. O resultado da 
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obra completa é a compilação de um patrimônio de memórias do surgimento do município de 

Serranópolis, acervo rico para a compreensão da história do sudoeste de Goiás.  

As primeiras famílias que formaram fazendas na região da serra do cafezal 

depararam com aldeias indígenas que se localizavam nas imediações das grutas dos socavões 

da serra às margens do rio Verde, afluente da margem direita do rio Paranaíba. O ambiente foi 

permanentemente ocupado por grupos indígenas há mais de onze mil anos. A serra possui 

grutas que hoje são sítios arqueológicos que indicam a permanência de populações humanas 

durante os onze últimos milênios, pois “os abrigos foram utilizados como centros 

cerimoniais” (BARBOSA et al., 2014, p. 161). O lugar tinha um valor simbólico enorme para 

comunidades indígenas locais, prova disso são as pinturas rupestres sobrepostas preservadas. 

Através da leitura da obra Serra do Cafezal podemos elucidar imagens compostas 

pela autora retratando o imaginário alimentado pelos habitantes daquela serra acerca dos 

indígenas que ali viveram. Imaginário cultivado por pessoas simples e de pouca instrução, em 

sua maioria pobres, oriundas do Triângulo mineiro, oeste da Bahia, Mato Grosso ou dos 

Sertões de Goiás, algumas descendendo diretamente de povos indígenas, mas que tinham seus 

costumes adaptados pela nascente “civilização” local. 

Maria Eloá explica que as primeiras fazendas formadas na região da serra do 

cafezal foram plantadas dentro do mato. Citando a fazenda do seu avô Joaquim Luiz Franco, 

que teve currais e paiol construídos na beira do aparado da serra, recorda que “Os índios 

subiam pelos brocotós da serra e vinham roubar milho no paiol do meu avô!” (LIMA, 2014, 

p. 79). A serra do cafezal se eleva à margem do rio Verde e a outra margem do rio era 

habitada pelos indígenas, acostumados a percorrer toda a extensão das duas margens sem 

restrições. Isso explicou Maria Floriana, avó de dona Eloá: “Quando eu casei e mudei pra cá, 

ainda tinha índio lá do outro lado do rio Verde. Aquilo lá era um sertão bruto e ainda tinha 

aldeia deles” ( ibid., p. 106). Resgatando o vocabulário tradicional caipira goiano, Maria Eloá 

apresenta uma fala de sua avó que em seguida reprova pelo racismo declarado, mas não omite 

porque caracteriza uma imagem do que ela busca retratar a partir das lembranças: “Eu nunca 

gostei de bugre, toda a vida tive jiriza do tal bicho” (idem). Lita Chastan, (1998, p. 34), em 

estudo sobre o vocabulário do sudoeste goiano registra o termo bugre: “é aplicado a qualquer 

índio selvagem; termo depreciativo que, segundo Albert Bauzat (Dictionaire Etymologique), 

vem do baixo-latim bulgarus, búlgaro e depois por extensão passou a pejorativo; a forma 

bugre nos veio do francês ‘bougre’”. Bugre remeteria a herege, por isso foi aplicado aos 
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indígenas não-cristianizados no Brasil. “Jiriza” é uma corruptela da palavra ojeriza, sinônimo 

de aversão. 

A presença de povos indígenas, antes e durante a chegada dos “novos pioneiros”, 

é reforçada por histórias como a de Joaquim Inocêncio da Costa Lima. Sua neta conta que em 

1893 o homem procurou uma cabeceira do córrego da Moranga para formar um pasto. 

Quando ia atear fogo para fazê-lo se deparou com uma jovem muda de buriti isolada, que foi 

poupada do fogo por Joaquim. O lugar foi muito frequentado pelo homem, que o apelidou de 

cabeceira do buriti. Um dia Joaquim encontrou um machado de pedras na redondeza. Como 

haviam dois pés de buritis mais velhos na pindaíba, ele deduziu que “foram os índios que, 

passando por ali, esqueceram no chão o machado. Pegaram cocos de buriti para roerem a 

polpa e, caminhando, deixaram cair um caroço lá longe, no meio daquela cabeceira, e a 

semente germinou na terra úmida da vargem” (LIMA, 1996, p. 87). De acordo com Dias 

(2017, p. 258-9), “Os Kayapó ficaram conhecidos pela etnobiologia como povo que planta 

florestas”. Quantos dos belíssimos buritis que enfeitaram as veredas da região foram 

plantados por indígenas? Difícil saber. 

Maria Eloá busca pluralidade de pontos de vista ao compor os retratos e 

lembranças do passado. Consciente de que as leituras de mundo variam de acordo com o lugar 

de fala de cada indivíduo, retrata os agregados da fazenda da avó, pessoas que viviam nas 

terras de propriedade de Maria Floriana e tinham uma relação de prestação de serviços que 

não era regulada por trocas financeiras, calcada na ordem do “dever obrigação”. A agregada 

Rufina, hábil tecedeira de peneiras, não aceita cobrar por seus serviços quando a cliente é a 

fazendeira, a proprietária da terra. “Ora, já se viu! Então eu vou vender peneira pra dona 

Maria? Não vendo e nem nunca vendi. Devo obrigação demais pra ela” (LIMA, 2014, p. 137). 

A agregação é uma relação social de classes que foi muito comum no sudoeste de 

Goiás, ela é comparável ao feudalismo. A maioria dos agregados eram negros, pardos ou 

indígenas, desprovidos de terras suas, viviam numa relação entre a camaradagem e o 

coronelismo com os proprietários. Em O piar da Juriti Pepena, Barbosa et al. (2014, p. 237) 

tratam das relações de classe no processo ocupacional dos interiores de Goiás e se referem a 

um estudo relativo à agregação. Fazendo referência aos estudos da historiadora Ana Lúcia da 

Silva, afirmam “que as diferentes formas de relações sociais e de trabalho – da camaradagem 

ao coronelismo, passando pelos parceiros, agregados e arrendatários – que, de certo modo, 

perduram até hoje no campo nada mais eram que formas veladas de escravidão”. Maria Eloá 

não se furta a essa reflexão e concorda que a relação de agregação, não garantindo 
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propriedade de terra ao agregado, é um profundo problema no Brasil. “Enquanto não fizerem 

uma reforma agrária” comenta a escritora, “(...) mas reforma agrária pra valer, com 

assistência completa aos trabalhadores rurais encontraremos sempre o caipira marginalizado, 

rodeado de filhos barrigudos e amarelos” (LIMA, 2014, p. 255). 

Na custosa tarefa de encontrar a subsistência em uma região isolada, os agregados 

conheciam práticas ancestrais de sobrevivência nos vastos cerrados de outrora. Essas práticas 

eram permeadas de forte sincretismo cultural, apresentando nuances do catolicismo popular 

de origem portuguesa, das heranças ancestrais dos negros trazidos como escravos da África, 

da mística e prática dos índios Tupis da costa, mas reproduziam e preservavam também, o que 

agora nos interessa, parte do saber dos povos indígenas que se relacionavam 

harmoniosamente com o Cerrado. Os indígenas endêmicos desse bioma são do tronco Macro-

Jê, que há muito habitaram e conheceram aquelas regiões. 

Lima (2014) apresenta inúmeros retratos de saberes herdados pelos agregados das 

fazendas, que remontam à povos tradicionais cerradeiros, profundos conhecedores do bioma. 

Como dona Rufina, que “vivia curvada sobre as palhas preparadas de cambaúba, de taquara 

ou mesmo de buriti, tecendo suas peneiras” (ibid. p. 136), ela manejava as palhas de acordo 

com as fases da lua: “agora na minguante eu vou lá no ribeirão Sujo tirar cambaúba e vou 

fazer uma peneira grande” (idem, p. 136). O João Sem Seca era especialista em caça: “O 

problema com o sustento da família o João Sem Seca resolvia a carne de caça, peixe e a um 

ou outro pezinho de mandioca” (ibid., p. 253). Sua esposa, “Caboclona forte e beiçuda, o 

perfume dos cabelos lisos tinham um lustro que eu já sabia ter sido obra de redenho de porco” 

(ibid., p. 254), na falta do café para servir às visitas dizia: “Mas eu vou fazer um chá de 

congonha-de-bugre” (ibid., p. 255). 

Figuras como Dona Olivia que “cortava de machado igual homem, saía pro 

cerrado com um balde, e dali a algumas horas voltava com o balde cheio: mel-de-jataí, 

mandaguari, bijuí, borá, iratim...” (LIMA, 1996, p. 211). Os casos de feitiços: “Quando a 

velha Tereza olhou a perna da minha mãe, falou assim: ‘-Isto é cobra mandada, dona Olívia! 

Não tenho a menor dúvida que foi cobra mandada que mordeu na perna da senhora!’” (ibid., 

p. 220). E de pessoas que curavam feitiços com raízes do cerrado: “Quem deu conta de curar 

foi um raizeiro, um velho que tinha lá na Serra (...) ele curou a minha mãe só com uma 

garrafada de remédio” (ibid., p. 221). São ilustrações recolhidas por Dona Maria Eloá, 

exemplares de que saberes dos índios dos cerrados foram transmitidos oralmente para a parte 

mais simples dos habitantes da comunidade que se formava. 
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Antes da chegada da vitrola e do rádio na serra do cafezal, o principal meio de 

informação era a oralidade. A transmissão das informações se dava por meio dos causos. 

Almeida (2008, p. 51) menciona a importância dos causos no “Sertão dos perigos e dos riscos 

onde a imaginação crescia, virando causos ou mentira, ou fato histórico ou esquecimento”. 

Sobre causos, Lima (2014, p. 349) afirma que, “Dentre as histórias ouvidas nas noites 

inesquecíveis de minha infância, umas há que me ficaram grudadas na lembrança. Histórias 

de índios, de onça, de assombração”. 

Dos causos sobre índios a autora menciona aquele que mais a marcou: um ataque 

dos indígenas ocorrido no sudoeste de Goiás, aos moradores de uma fazenda às margens do 

rio Doce. Esse acontecido está amplamente documentado em jornais da época e documentos 

oficiais. O fato também foi anteriormente retratado pela literatura, na obra Os Pioneiros, de 

França (1979). Maria Eloá retoma esse fato para fazer correções ao que é retratado em 

Pioneiros que equivocou, segundo ela, em nomes de pessoas envolvidas e lugares do 

acontecido. Eloá possui informações privilegiadas sobre o ocorrido porque ouviu de sua mãe, 

que conviveu com a única sobrevivente, a negra Bibiana, que foi agregada do avô da 

escritora. 

Segundo França (1979) o episódio se deu em 1872. Quando índios passavam por 

uma fazenda às margens do rio Doce e foram atacados por cachorros atiçados por um criado 

da casa, conforme relata Lima (2014, p. 379), “De cima da cerca, ele estumava os cachorros e 

xingava os índios: -Ladrão! Cambada de senvergonha! Vai simbora, diabo!”. Os índios, que 

não se conformavam com a presença incomoda daquela gente nas terras em que costumavam 

viver livres, revidaram, flecharam o garoto, os cachorros, invadiram a casa, mataram uma 

mulher e duas crianças e feriram a uma jovem que escapou fingindo-se de morta. Esse ataque 

canalizou o ódio dos moradores da região que organizaram uma bandeira, custeada por 

Joaquim Vilela, filho do coronel José Manuel Vilela, fazendeiro pioneiro do sudoeste de 

Goiás, “guiados por Raimundo, o índio manso, que vive isolado na palhoça à margem do 

córrego do sapo” (FRANÇA, 1979, p. 131), em Jataí. A bandeira partiu em direção ao Alto 

Araguaia onde encontraram aldeias que foram arrasadas e seus habitantes mortos. Segundo 

Lima (2014, p. 381), “Mataram todos os índios. Até as crianças. Não perdoaram um só”. 

Joaquim Vilela, “tempos depois os bugres mataram lá pros lados do ribeirão São Domingos” 

(idem).  

Dona Eloá explica que a tragédia foi criada desde o tempo em que o Brasil foi 

descoberto e os brancos vinham empurrando os índios para longe, roubando-lhes as terras. Os 
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legítimos donos do lugar revidavam. Aparentemente conformados, davam longas tréguas. “Lá 

um dia, voltavam e tiravam a desforra, como foi o caso da Fazenda Rio Doce” (LIMA, 2014, 

p. 381). 

Personagem doloroso e presente no processo de ocupação dos Sertões goianos, o 

matador de índios não passou desapercebido nos retratos de Maria Eloá. Ela o compõe a partir 

do depoimento de seu marido, Antônio Cândido de Lima, o Tonhe, que conta que seu bisavô 

era um pantaneiro matador de índios: “Numa guerra contra os araiés, os índios mataram um 

filho dele, e, daí em diante, Domingos Lara Falcão jurou vingança. Armou um bando grande 

de homens e, levando junto o outro filho, Teodoro Lara Falcão, começou a matança” (LIMA, 

1996, p. 103). E lamenta: “É triste saber que um antepassado da gente teve a capacidade de 

fazer uma coisa dessas com os índios” (ibid. p. 103-4). Mas, de acordo com Tonhe, algo de 

justo reinou: “O tio Teodoro de tanto viver matando índio junto com o velho pai dele, 

degolando crianças e mulheres, assolando com as aldeias, desinquietando aquele povo 

inocente, ficou cego” (p. 104). Da tese de Dias (2017, p. 58): “Araéz é considerado por Mário 

Bordignon Enawuréu como do tronco-linguístico Macro-jê, da família linguística Boé, ou seja 

Bororo”. 

Maria Eloá oferece uma reflexão no final do segundo volume de sua obra a 

respeito do imaginário dos pioneiros acerca dos indígenas na região. Confessa que a 

ignorância era tamanha que ninguém assumia uma posição divergente: “A palavra índio 

significava o mal mais monstruoso, o perigo mais medonho, terror. As crianças assimilavam a 

lição que lhes vinha sendo passada de geração em geração” (LIMA, 1996, p. 415). Hoje, 

segundo ela, há pessoas defendendo os povos indígenas em todo o Brasil, no sudoeste goiano 

não é diferente, mas, infelizmente, como em muitos outros lugares do Brasil, os povos 

indígenas foram repelidos para fora do território.  

 

3 CONCLUSÃO 

Quando se trata de reconstruir processos históricos que influíram para a 

organização espacial de lugares que estiveram por longos períodos distantes dos olhos do 

governo, domínios de Sertões, os documentos oficiais governamentais são insuficientes para a 

tarefa. Por serem unilaterais, representarem apenas a visão do principal agente de colonização 

e por narrar fatos ocorridos em lugares distantes, não são de todo seguros. O recurso à 

literatura pode permitir ter um acesso mais próximo do real mundo da vida, onde as relações 

influenciam de modo profundo, podendo alterar de modo indeterminado as partes envolvidas. 
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NOTA EXPLICATIVA 

1 O viajante naturalista francês Saint-Hilaire, no relato de sua viajem à província de Goiás em 

1819 apresenta a informação de que os Cayapó do Sul se autodenominavam Panará: “Os 

portugueses deram, não sei porque, o nome de Coiapós ou Caiapós a esses índios. Pelo que 

me disseram, parece que aqueles dentre os seus que ainda vivem nas matas, não tendo na 

vizinhança nenhum outro povo indígena, não têm nome de nação, mas servem-se da palavra 

Panariá para se distinguirem” (1937, p. 113). 
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AÇÃO CULTURAL E AÇÃO COMUNICATIVA:  

COMO REFLETIR SOBRE FOTOGRAFIA DOCUMENTAL 

 

EIXO TEMÁTICO 7 - LEITURA: IMAGEM E IMAGINÁRIO 
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Resumo 

Trata-se de um artigo que tem como objetivo investigar como a fotografia documental 

brasileira do século XIX chega ao século XXI, partindo-se da reflexão sobre sua posição 

enquanto ação cultural e ação comunicativa. Pretende-se assim demonstrar, tendo como base 

um levantamento bibliográfico sobre a fotografia documental brasileira, a relação com os 

conceitos propostos por Teixeira Coelho e as formas de exposição por meio das quais são 

recuperados os significados e conteúdos contidos nas fotografias do século XIX. Pretende-se 

também exemplificar como as fotografias documentais, por essência do momento em que 

foram produzidas e dos objetos e temáticas que retratam, são portadoras de significados e de 

um tipo de comunicação particulares que não só contribuem para o conhecimento da realidade 

de outra época, mas também para a recuperação de acessos culturais, históricos e sociais.  

 

Palavras-chave: fotografia documental; ação cultural; ação comunicativa; comunicação. 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO: UMA CONTEXTUALIZAÇÃO DA FOTOGRAFIA DO SÉCULO 

XIX NO BRASIL 

Este trabalho pretende realizar reflexões acerca da fotografia documental 

brasileira do século XIX e como ela chega ao público no século XXI, sendo vista, portanto 

como produtora de ação comunicativa por meio de ações culturais, a exemplo das exposições 

fotográficas. Será realizado, metodologicamente, levantamento bibliográfico sobre a 

fotografia documental do século XIX, a fim de relacionar com os conceitos de ação 

comunicativa e ação cultural propostos por Teixeira Coelho (1989). 

Grande parte do acervo da fotografia do século XIX, produzida em território 

brasileiro, se encontra no acervo online do Instituto Moreira Salles (IMS), compondo cerca de 

30 mil imagens, cujos acessos e usos são facilitados pela possibilidade de download das obras 

e pela oportunidade de visitação, já que o instituto promove com frequência mostras temáticas 

de fotografia documental brasileira. Estas fotografias se vinculam ao ideal do pensamento 

positivista de progresso, conclusão obtida a partir do estudo do registro das temáticas 
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principais: o negro, o índio, a paisagem, a modernidade e a profissão
3
 , que, em conjunto, 

demonstram  o que Vasquez (2003) defende como dois fenômenos do século XIX: o primeiro 

deles é o das grandes reformas urbanas, tais como as de saneamento e modernização; o outro 

é o de anseio pela descoberta do mundo, impulsionado pelas expedições científicas e 

desenvolvimento de tecnologias que permitiu a popularização do turismo organizado, por 

meio das ferrovias e da navegação a vapor.  

A fotografia documental no Brasil do século XIX, através das temáticas citadas, 

dá origem a grupos de imagens de indígenas, por exemplo, expostas no Exterior, 

especialmente nas Exposições Universais. Eles são apresentados pelo seu caráter exótico, 

destacando-se pela construção de tipologias. Assim, imagens, como a dos índios, eram 

construções que transitavam entre a Antropologia e a Frenologia (JOHNSON; RICE; 

WILLIAMS, 2015), expostas sem expressividade do caráter cultural que carregam. À 

exemplo temos a obra do fotógrafo alemão, Albert Frisch, que realizou uma série de 

fotografias nos arredores de Manaus por volta de 1865, são imagens ao ar livre, as primeiras 

que retratam o habitat indígenas (TACCA, 2011).  

 

Figura 1 - Maloca, habitação dos índios Ticuna, 1863, Alto Amazonas,  

Amazônia, por Albert Frisch. 

 

Fonte: IFL/ IMS, 2017 

                                                
3
  Trata-se do Trabalho de Conclusão de Curso de Gabriela Alves Campos, apresentado em 2017 à Faculdade 

de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás, que teve por título “Fotografia 

Documental: um olhar sobre a produção fotográfica no Brasil do século XIX”. 
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A fotografia “Maloca, habitação dos índios Ticuna” (Figura 1), por exemplo, 

ressalta particularidades da representação do indígena brasileiro do século XIX e abre 

margem para discussão da história dos Ticuna. A imagem remete ao uso do retrato indígena 

como exótico, em meio à beleza natural da selva, nas particularidades de suas cabanas, no 

modo de vida em comunidade e sua organização. Tudo isso reflete os aspectos da dominação 

ocidental com a apropriação simbólica da região com fins comerciais, com a venda das 

imagens, retratos que diziam de um país civilizado mesmo com todas barreiras impostas pelos 

povos “selvagens”.  

As fotografias de Frisch e muitos outros fotógrafos expedicionários participaram 

da Exposição Internacional de Paris em 1867 com encomenda de George Leuzinger. Foi a 

primeira vez que imagens do Amazonas, com índios e seus costumes, fauna e flora da região 

foram expostas internacionalmente, como amostragem da construção de faces de um Brasil 

desenvolvido, civilizado, recheado de belezas naturais e povos exóticos.  

No século XIX é essa imagem, a exemplo da produção de Frisch, que chega ao 

olhar do outro, o que demonstra que a natureza da fotografia não se vincula a uma construção 

neutra da realidade, mas passa por questões ideológicas. O discurso fotográfico é, portanto, 

produtor de um modo de ver o Brasil oitocentista. Nesse sentido, compreender o discurso 

fotográfico significa acentuar as relações entre o mundo e o referencial fotográfico, e ainda, 

explorar o caráter transformador do seu poder comunicativo (CAMARGO, 1999). É dessa 

forma que se pretende investigar a produção da ação comunicativa no contexto da fotografia 

documental. 

Por isso propõe-se os seguintes questionamentos: Como a fotografia do século 

XIX chega na contemporaneidade? Quais são os percursos conscientes e inconscientes de 

reflexão que as fotografias produzidas nesse período percorrem para promover algum 

conhecimento e/ou reflexão sobre a produção fotográfica brasileira? 

 

2 FOTOGRAFIA DOCUMENTAL: A MEMÓRIA POR MEIO DE IMAGENS  

Refletir sobre os signos fotográficos é se colocar numa reflexão histórica, pois o 

vínculo com a mensagem produzida é uma consequência de significados anteriores estéticos e 

ideológicos, e é por isso que a mensagem fotográfica é também uma mensagem história 

(BARTHES, 1990). Por isso, refletir sobre a fotografia documental produzida no Brasil do 

século XIX é uma reflexão sobre a mensagem que se desejava construir do país naquela 

época. É necessário compreender que a imagem produzida do Brasil do século XIX não nasce 
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com o invento da câmera fotográfica, mas este foi mais um objeto utilizado a serviço da 

produção de fundamentos e discursos que beneficiaram, no caso do Brasil, os colonizadores e, 

posteriormente, as classes dominantes.  

Esse processo não aconteceu apenas no Brasil, os séculos XVI e XVII serviram 

como fonte, objeto de pesquisa e fundamento para relatos de cronistas e viajantes, que criaram 

um perfil do mundo descoberto, as Américas, justificando todo processo de colonização e 

dominação. O homem branco de valores morais e religiosos, “perplexo com os rituais e 

nudismo dos índios, com o canibalismo, o incesto, o politeísmo, a feitiçaria” (KOSSOY; 

CARNEIRO, 2002) persistiu criando a imagem de um lugar povoado de raças inferiores e não 

civilizadas. Era esse tipo de mensagem que chegava aos países de origem quando tais 

expedicionários retornavam às suas casas com seus diários de viagem, levando essa ideia de 

retrato do Brasil, passando-o adiante, formando a opinião de seus iguais. 

Os séculos XVIII e XIX, foram povoados com pesquisadores observadores da 

natureza, do Outro, preocupados com o progresso científico. Neste contexto, o novo 

expedicionário teria que registrar as viagens em imagens - desenhos, ilustrações-, começando 

a prática de difundir a figura do Outro, um outro povo, numa outra cultura (KOSSOY; 

CARNEIRO, 2002). O mundo moderno consumidor de imagens entra, assim, em contato com 

as construções da iconografia brasileira, o que se tornaria uma prática ainda mais rápida e 

com maior possibilidade de reprodução com o advento da fotografia.  

O conjunto de representações dos países colônia, produzidas através de séculos, 

contaminavam o espírito dos viajantes, que já chegavam como expedicionários no novo 

mundo com expectativas pré-concebidas do que ali encontrariam e continuavam a reproduzir 

o mesmo tipo de imagem, carregada de preconceitos. Neste sentido, a sensação de analogon 

presente na produção fotográfica contribuía também para retificar a veracidade da mensagem 

produzida. Essa sensação de analogia presente na imagem, que consagrou o título de 

fotografia como espelho do real perdurou na sociedade como algo irrefutável até meados do 

século XX, quando o princípio de realidade foi colocado à prova. 

Ao trazer as fotografias produzidas durante o século XIX para o século XX, neste 

trabalho, estamos nos referindo a duas posturas diferentes em relação à imagem fotográfica. A 

primeira é a de que a fotografia é um espelho do real e a outra é um traço do real. A primeira 

delas é a que fomenta evocação das imagens representativas, cujo intuito é reproduzir 

visualmente algo que exista ou existiu. No entanto, o ato de fotografar e, mais 

especificamente, produzir certo tipo de mensagem fotográfica, significa gerar um conteúdo, 
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um discurso. Nesse sentido, Sontag (2004) argumenta que a foto não é só uma imagem, uma 

interpretação do real como é feito em uma pintura; é um vestígio, um registro, um pedaço da 

realidade: “Fotografar é apropriar-se da coisa fotografada. Significa pôr a si mesmo em 

determinada relação com o mundo, semelhante ao conhecimento – e, portanto, ao poder.” 

Assim, conseguimos entender o outro momento da fotografia, quando chega ao 

XX e em diante, que Dubois (1993) denomina de traço do real. O autor afirma que existe “um 

sentimento de realidade incontornável do qual não conseguimos nos livrar apesar da 

consciência de todos os códigos que estão em jogo nela e que se combinaram para a sua 

elaboração” (DUBOIS, 1993). Dessa forma a mensagem fotográfica se mostra como uma 

composição feita para ser lida, mas sobretudo, composta de significados convencionados 

culturalmente.  

É também por isso que as imagens documentais mostram não só a perspectiva 

ocular do fotógrafo, mas também de uma época, uma sociedade e o pensamento que a 

povoava. Aí está o caráter comunicativo e cultural contido na recuperação das imagens 

documentais do país: na reflexão sobre suas transformações existe a possibilidade do 

aprendizado não só sobre as disciplinas que rodeiam, tais como história, geografia ou 

antropologia, mas também um conhecimento de vida, que transcende o tempo para 

demonstrar o vínculo social.  

 

3 AÇÃO CULTURAL E AÇÃO COMUNICATIVA COMO CAMINHOS PARA 

REFLEXÃO SOBRE A FOTOGRAFIA DOCUMENTAL 

A premissa deste trabalho é a de que os caminhos que as fotografias, produzidas 

no Brasil do século XIX, percorrem se ligam a propostas de ação cultural, promovendo 

formas de ação comunicativa.  Parte-se da definição de Teixeira Coelho que compreende ação 

comunicativa a partir de três perspectivas principais: 

 

Processo interativo de transmissão e renovação do saber cultural, do ponto de vista 

da intercompreensão; de promoção da integração social pela solidariedade, do ponto 

de vista da coordenação da ação, e de formação da identidade pessoal, do ponto de 

vista da socialização. (COELHO, 1989, p. 31) 

 

O conceito de Ação Comunicativa, como o processo interativo de transmissão e 

renovação do saber cultural (COELHO,1997), caminha exatamente ao encontro da ideia de 

ação cultural de criação, pois identifica a cultura como um meio de estoque de conhecimentos 

que possibilita a visão crítica e interpretativa do mundo. 
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Entendendo que nem toda ação comunicativa é uma ação cultural, esta última, 

segundo Teixeira Coelho (1989), serviria como “conjunto de procedimentos, envolvendo 

recursos humanos e materiais, que visam pôr em prática os objetivos de uma determinada 

política cultural”. Esse mesmo conjunto de procedimentos teria como principal finalidade 

promover uma ponte entre o público e uma obra de cultura ou arte. Assim, a ação cultural 

deve recorrer a agentes culturais previamente preparados para tal tarefa e considera público 

determinados.  

Nessa trilha de desdobramentos e ramificações do pensar cultura, Coelho (1997) 

destaca três momentos nos quais identifica como divisões das manifestações de ação cultural. 

O primeiro deles, de atenção exclusiva à obra, sem muitas preocupações com o público; o 

segundo, que surge nas primeiras décadas do século XX, se caracteriza pelo propósito de 

oferecer estruturas físicas para apreciação de obras de cultura e por criar condições para que 

as obras fossem entendidas e apreciadas, o que acontece inicialmente em países socialistas; e 

num terceiro momento, que se dá na década de 60, os programas de ação cultural voltam sua 

preocupação para o indivíduo, como ser singular, criando condições de experimentação e 

criação cultural,  buscando “na medida do possível, oferecer ao indivíduo isoladamente, as 

mesmas condições de fruição ou de criação artística experimentadas pelo criador de cultura ou 

de arte” (COELHO, 1997).  

A fotografia documental organizada em coleções nas instituições museológicas, 

como o Instituto Moreira Salles se encontra no primeiro desses momentos, que diz respeito à 

ação cultural de atenção exclusiva à obra, como patrimônio digno de evocação, mas sem 

grandes preocupações com o acesso do público, na maioria das vezes restrito. 

 

Quanto os museus, por exemplo, começam a multiplicar-se, um público cada vez 

maior tem acesso às obras mas a preocupação central do que pode de algum modo 

ser chamado de ação cultural continua ser a obra em si, sua preservação e seu 

agrupamento em coleções. (COELHO, 1997, p. 35) 

 

Essa afirmação de Coelho pode ser discutível no que tange às ações culturais 

museais como é o caso da montagem de exposições e mostras, que além de serem uma 

estrutura física de alojamento de objetos de cultura/arte, podem suscitar novos interesses ou 

aprofundar nossos conhecimentos acerca de nós mesmos e do mundo que vivemos (LORD; 

PIACENTE, 2014), temas que muito se assemelham à produção de ação comunicativa. Nesse 

sentido, a fotografia do século XIX, abre-se aos segundo e terceiro momentos, criando 

estruturas físicas e virtuais pela disponibilização das fotografias em espaços expositivos e no 



X Café com Leitura e V Seminário de Leitura, Espaço e Sujeito – Goiânia, 27 e 28 de Junho de 2019 - ISBN: 
978-85-495-0278-0 

 

 

241 
 

site do instituto, além de programas de ação cultural, possibilitando que o público tenha 

contato com a fotografia do século XIX.  

 

3.1 UM PASSO EM BUSCA DA FOTOGRAFIA DOCUMENTAL COMO AÇÃO 

CULTURAL DE CRIAÇÃO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Com a disponibilização das fotografias do IMS, o público pode dar continuidade 

ao processo de ação destas imagens, seguindo a proposição de ação cultural, de Teixeira 

Coelho, em que se admite a criação, foi proposta a exposição “Fotografia no Brasil-Império: 

Nascimento da foto de Imprensa”
4
, com o intuito de aproximar público à época retratada e 

recontar a história do nascimento da foto de imprensa, por meio do acionamento de diferentes 

sentidos do visitante.  

A proposta de exposição escolhida foi a Hands-on, um instrumento de 

comunicação que surgiu com o desenvolvimento dos modelos de exposição, por meio da qual 

se propõe uma estrutura física que possibilite ao visitante desenvolver uma ligação direta com 

o tema, participando ativamente da visitação, criando conhecimentos, entendendo os 

fenômenos e despertando outros sentidos para além da visão (LORD; PIACENTE, 2014). Ou 

seja, promove o acesso mais aproximado, usando não só as fotografias documentais, que são 

objetos principais e motivadores da exposição, mas também outros acessos para que não só o 

olho mas todo o corpo do visitante se sinta à vontade durante o processo de visitação e, mais 

particularmente, se permita sentir e refletir sobre as temáticas que são propostas. Esse tipo de 

exposição muito se assemelha ao terceiro momento de ação cultural, quando a intenção passa 

a ser a de sensibilização do indivíduo apreciador.  

O acervo virtual do Instituto Moreira Sales foi o ponto de partida para munir a 

curadoria coletiva das fotografias a serem expostas, que seguiu o fluxo criativo e investigador 

de cada um dos curadores, estudantes do curso de Jornalismo da Faculdade de Informação e 

Comunicação da Universidade Federal de Goiás. A promoção da exposição perpassou todas 

as etapas de Desenvolvimento, Design e implementação definidas na teoria de exposição 

Hands-on por Lord e Piacente (2014), teóricos de exposições.  

Na fase de Desenvolvimento, propôs-se a ideia original, no qual as curadoras, 

Lisbeth Oliveira e Gabriela Alves Campos, desenvolveram os temas e autores que seriam 

                                                
4
  O projeto de exposição “Fotografia no Brasil Império: Nascimento da foto de Imprensa” surgiu no interior da 

disciplina “Jornalismo Especializado: Nascimento da fotografia de Imprensa no Brasil”, oferecida ao Curso 

de Jornalismo da Faculdade de Informação e Comunicação (FIC/UFG) no ano de 2016. A exposição foi 

estruturada em uma das salas do prédio da FIC e aberta ao público universitário e à comunidade vizinha ao 

Campus II da UFG durante o mês de outubro do mesmo ano.  
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relevantes para o trabalho, com a seleção das fotografias. Foram escolhidos retratos, a 

principal forma de aplicação da fotografia do século XIX; também as fotografias que faziam 

ver imagens de progresso, tais como as ferrovias e centros urbanos; e ainda as fotografias de 

escravos e índios. 

Na fase de Desenvolvimento foram também realizadas a impressão das 

fotografias; construção da moldura e legendas; estruturação da ambientação, arte e 

apresentação. Para a estrutura foi escolhido um tecido artesanal, nomeado de Juta, que 

combinava com o tom sépia das fotografias. O tecido foi usado para cobrir as paredes, sendo 

pano de fundo para as fotografias e legendas. Para compor a ambientação foram espalhados 

galhos e folhas secas, remetendo à vegetação muitas vezes colocadas nos primeiros ateliês 

fotográficos para exaltação da natureza (KOSSOY, 2002). Também um design de moda foi 

convidado pela equipe para trabalhar a ambientação com exposição de indumentárias e 

adereços que remetiam à época, Brasil-Império. 

Outra intervenção do Desenvolvimento foi a gravação de uma peça audiovisual, 

com imagens de outras fotografias do IMS, que combinavam imagem a músicas que remetiam 

às temáticas. Para abertura da exposição ao público foram servidas comidas típicas da 

culinária brasileira, tendo como base o fubá de milho e a mandioca, e ainda máscaras e 

vestimentas foram disponibilizadas para que o público pudesse vestir como personagens da 

época. 

Na fase de Implementação foram colocados em prática todos os passos definidos 

no Desenvolvimento, com o auxílio de todos os curadores e colaboradores convidados. A 

exposição foi aberta ao público com o intuito de produzir, no conjunto de acessos – paladar, 

auditivo, visual e tátil – uma possibilidade de ponte, para conduzir o visitante a outro tempo, 

outra história, a que se dava no Brasil-Império.  

As considerações sobre a exposição “Fotografia no Brasil Império: Nascimento da 

foto de Imprensa” caminham ao lado das limitações encontradas, pois, segundo Oliveira 

(2016) “realizar uma exposição de época requer atenção e cuidados especiais, investigação, 

dedicação e tempo de pesquisa”, assim como todas as exposições que se destinam ao 

acionamento de diversos sentidos para um coletivo de visitantes que antes de coletivo são 

indivíduos, singulares, que passam pela visitação-experimentação de formas diferentes, um 

desafio enquanto ação comunicativa.  
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A exposição, no entanto, enquanto ação cultural foi realizada de forma 

satisfatória, é o que se tem demonstrado na pesquisa quantitativa
5
 implementada através de 

questionários que teve como base a Escala Somada e que pretende contribuir não só com a 

pesquisa do instrumento Exposições para a área de comunicação, mas com o uso de 

fotografias documentais enquanto objeto de Ação Comunicativa. 

 

4 CONCLUSÃO 

A compreensão do discurso fotográfico, dentro do exercício de comparação entre 

as produções fotográficas, mais intimamente do grupo de fotografias documentais, é um 

exercício possível de diferenciação, ao possibilitar a reflexão e a descoberta de expressões 

culturais passadas, que podem se revelar como muito atuais, ao passo que as fotografias 

reconstroem olhares, sentimentos, cultura de seus tempos, e também refletem e narram a 

história.  

A exposição relatada é apenas uma das possibilidades de ação cultural e 

comunicativa que se vincula a instituições como IMS e que possibilitam, ao passo que, como 

na situação-exemplo, podem ser usadas como ponto de partida para intervenções e acessos. É 

possível, através desse exemplo, compreender como as exposições tem o poder de suscitar o 

imaginário e criar novas significações e compreensões, que nada mais é do que servir como 

ponte, uma ação comunicativa de facilitação para ação cultural de criação.  

Também o trabalho com a imagem traz seus desafios. Por ser objeto polissêmico 

e, por essência, passível de inúmeras interpretações, serve ao exercício de interpretação das 

realidades, como fontes de uma época e espaço determinados, retratos de sociedades e 

culturas plurais. Nesse sentido, ler e refletir sobre discursos fotográficos é uma forma de 

assistir o passado através de seus registros e interpretar a história pelos seus significados 

simbólicos. Uma atitude que pode significar abertura dos horizontes do estudo documental, 

múltipla e liberta de especificidades dos saberes que, para tanto, é dependente da promoção de 

condições e estruturação de acessos para, como ação cultural, promover ação comunicativa 

eficiente, que promova o acesso à cultura para descortinar o mundo através das construções 

ideológicas presentes nas imagens. 
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Resumo 

O presente trabalho tem a intenção de discutir a formação do mercado de publicação de 

Histórias em Quadrinhos na Argentina durante a década de 1950. A partir da história cultural, 

traremos elementos de análise de criem este cenário de publicação através da perspectiva 

editorial do quadrinista Hector Germán Oesterheld. Discutiremos as especificidades políticas 

e sociais contemporâneas a estas publicações e como se relacionam ao contexto de produção 

cultural, pois há um forte entrelaçamento entre as questões globais que influenciam no tema. 

A publicação de quadrinhos é um ponto interessante de interseção entre história política e 

história do livro. 

 

Palavras-chave: Oesterheld. História em Quadrinhos. História do Livro. 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

Martín-Barbero (2015, p. 116) discute a relação da cultura popular referente a 

produção de narrativas que impactem o convívio social de determinado indivíduo. Para ele, o 

“modo de operar da indústria cultural remetem fundamentalmente ao modo como esta se 

inscreve e transforma a experiência popular”. A pauta em que o autor traz a discussão está 

baseada no consumo de material impresso (ou audiovisual) que dialogue com a realidade 

social do indivíduo. O conteúdo informativo e narrativo transforma o texto e imagem em uma 

linguagem palatável à linguagem popular, o que ajuda a difundir o produto inicial a uma 

camada mais abrangente da sociedade. A publicação de quadrinhos no recorte apresentado 

também faz parte desta estética de consumo em massa. Isto pois, a publicação de revistas de 

baixo custo em paralelo a uma produção industrial nacional, eleva o consumo desta mídia por 

parte da população. Sendo assim, Vázquez e Santos (2017, p. 252) recuperam a origem das 

publicações de historietas nos anos de 1930 e refletem sobre o caráter popular das revistas em 

quadrinhos ao constatarem o imaginário da produção com a alcunha de “textos de felicidade”. 

O termo referente aos quadrinhos de ficção e aventura constrói a relação do consumo popular 

e da inserção cultural por meio destas revistas. As histórias traziam arquétipos de personagens 
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familiares ao grande público e clichês narrativos, o que favorecia ao consumidor uma maior 

disposição à identificação com as histórias publicadas de maneira cíclicas a cada semana. 

Deste modo, voltando ao texto de Martin-Barbero (2015), podemos perceber como os 

quadrinhos estão em diálogo constante com uma indústria cultural com distribuições em 

grandes tiragens. 

Por conta do alto consumo de quadrinhos, a difusão de uma cultura popular e a 

especialização industrial das narrativas quadro a quadro, percebemos a influência das 

Histórias em quadrinhos (HQs) no campo sociocultural argentino neste período em questão. 

Inicialmente, a discussão em torno de Oesterheld como difusor das historietas argentinas tem 

seu valor na contextualização de um recorte histórico na Argentina. O roteirista e editor 

argentino reflete sobre a narrativa e construção de contexto em torno das historietas enquanto 

cultura popular e, também, produto editorial. Ao se apropriar de diversos gêneros e discursos 

narrativos inerentes e estabelecidos em mercados estrangeiros (principalmente os comics 

norte americano), Oesterheld consegue discutir as questões latinas e refletir um 

posicionamento social e político em momentos de tensões no cenário de Guerra Fria. 

Oesterheld é um dos expoentes na produção cultural da mídia em quadrinhos na Argentina. A 

sua atuação no mercado editorial é um ponto de partida para reflexões em diversos contextos. 

A utilização dos quadrinhos e o próprio Oesterheld como documento histórico é inerente ao 

debate de questões políticas e sociais, partindo de uma história cultural. Desta maneira, 

podemos realizar um cenário de disputas ideológicas, questões mercadológicas e a 

legitimação do autor em perspectiva de produção editorial. 

A partir de uma perspectiva metodológica vinculada à História Cultural – a qual 

aparece em seu resultado com o auxílio de Roger Chartier (1995; 2014) e Robert Darnton 

(1990) – visamos a cultura do impresso e suas problemáticas acerca do contexto geral. Em 

relação à perspectiva de D.F. McKenzie (2018, p. 25) no texto Bibliografia e a sociologia dos 

textos a proposta do estudo do impresso se dá no “processo de sua transmissão, incluindo sua 

produção e recepção”, pensamos na questão de abordagem da produção editorial de 

Oesterheld em suas publicações de uma forma geral, não limitando ao detalhamento 

específico de uma obra. Em leitura da bibliografia que relacionava com o tema, abrangemos 

as perspectivas para métodos de análise de edição e publicação, para que os resultados 

apresentassem um sentido sólido para o mercado de publicação de HQs na argentina.  

O trabalho se pautará, então, no olhar de produção editorial e autoral de 

Oesterheld. A pesquisa, como dito anteriormente, caminhará a partir dos apontamentos da 
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pesquisa através da história do livro. Sendo assim, pautaremos os resultados em um recorte 

temporal do início da carreira de Oesterheld até sua solidificação com a criação da editora 

Frontera, deste modo abarcará os anos entre 1951-57. Uma construção do cenário de produção 

cultural de quadrinhos e a inserção das expectativas nacionais de cultura através dos 

quadrinhos, podemos visualizar a expressividade cultural do trabalho de Oesterheld bem 

como sua relevância no mercado argentino. Sendo assim, os resultados de Iniciação Científica 

chegam as conclusões de métodos de leitura, conclusões editoriais, publicação de revistas, 

como são recepcionadas ao público e sua relação dentro do escopo sociopolítico. 

 

2 EM BUSCA DE UM AUTOR DE HQS: OESTERHELD E O MUNDO DE 

QUADRINHOS 

Héctor G. Oesterheld integrou uma parte do desenvolvimento cultural em 

ascensão na Argentina na década de 1950. A produção de Oesterheld, inicialmente, estava 

focada na construção de textos editoriais que contextualizasse o leitor referente a história 

publicada – a sua formação como acadêmico possibilitou com que se estabelecesse na 

idealização cientifica para o público leitor da editora Códex–, e narrativas em formatos de 

contos infantis. Inicialmente, concebeu o ofício de escritor como hobbies enquanto exercia 

sua profissão de formação acadêmica. Entretanto, a relevância cultural divulgada nestas 

publicações em revistas de diferentes formatos e gêneros narrativos o introduziu e estabeleceu 

ao universo editorial e o levou a desenvolver trabalhos como autor e editor. Em 1951, já 

inserido integralmente na produção industrial de cultura, César Civita, sócio fundador do 

grupo Abril, o convida para desempenhar funções dentro das publicações de sua editora 

(NICOLINI; BELTRAMI, 2016, p. 21). 

No ano de 1952, Civita encomenda roteiros de Oesterheld para a publicação de 

historietas, as HQs argentinas. Os quadrinhos, neste momento, ainda são novidades para o 

autor. Segundo a biografia Los Oesterheld escrita por Fernanda Nicolini e Alicia Beltrami, 

neste momento filiado ao grupo Abril, é o primeiro momento em que Oesterheld terá contato 

com o gênero narrativo sequencial (NICOLINI; BELTRAMI, 2016, p.24). A publicação 

editorada pela Abril nas perspectivas mercadológicas de Civita o induziram a dois gêneros 

narrativos próprios do período contemporâneo às publicações: ficção científica e faroeste 

(SCARZANELLA, 2016, p. 56). Bull Rocket (1952) e Sargento Kirk (1953), que 

correspondem respectivamente aos gêneros citados anteriormente, se tornaram os primeiros 

trabalhos de Oesterheld no formato de HQs e que o levou para um público que antes não o 

conhecia. Os roteiros de Oesterheld apresentaram novas características da produção de 
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quadrinhos e o destacou em relação a produção argentina de forma geral. Ambas as histórias 

foram publicadas na revista Misterix e ilustradas por italianos (Paul Campani desenhou Bull 

Rocket, enquanto Hugo Pratt desenhou Sargento Kirk), entretanto o texto conversava e 

flertava com uma latinidade própria da sociedade levantando conflitos e resoluções que o 

leitor pudesse se identificar. O imperialismo cultural dos países capitalistas desenvolveu 

gêneros narrativos que se perpetuaram em diversos mercados de publicação e em 

determinados produtos culturais, os quadrinhos foi um dos afetados por esta perspectiva de 

predominância cultural. Gêneros como aventura, faroeste e ficção traziam em um inconsciente 

coletivo uma idealização por personagens, cenários e contextos essencialmente estrangeiros. 

Entretanto, a partir da observação dos trabalhos de Oesterheld e de seus colaboradores, houve 

uma nacionalização na voz dos personagens, o que foi de grande aceitação do público que 

consumidor e viabilizou seu nome como roteirista. 

Os quadrinhos publicados pelas editoras obedeciam a uma sequência de demanda 

mercadológica, o que possibilitou a entrada de Oesterheld – e outros artistas– como roteirista 

no meio desta indústria cultural: novas histórias e o consumo massivo de determinados 

gêneros narrativos. Robert Darnton (1990, p. 110-2), historiador que pensa a história cultural 

e a publicação de livros, discute a relação entre o mercado livreiro e o público consumidor. 

Para Darnton, a influência do leitor e editor encima da produção cultural é determinante para 

a construção de uma indústria e/ou produção cultural em diferentes níveis. No ciclo editorial 

de Darnton, podemos realizar a intervenção criativa do leitor, que atua como fim do eixo de 

publicação de um livro. Em função mercadológica, a editora e o autor refletem sobre a 

publicação de gêneros de consumo massivo, o que gera retorno financeiro/comercial e 

viabiliza novos títulos e narrativas, possibilitando novos ciclos e novas produções culturais 

dependente de uma rede que auxilie a publicação e venda destes produtos. Desta forma, o 

mercado e o público consumidor atuam, em suas devidas proporções, como editor. 

Como levantado anteriormente, a publicação de ambos títulos fora o primeiro 

contato que Oesterheld teve com a linguagem das HQs. A formação cultural do roteirista está 

vinculada aos grandes clássicos da literatura (NICOLINI; BELTRAMI, 2016, p. 26). O 

aspecto de construção do herói e a referência a estes grandes clássicos perpetuará o trabalho 

de Oesterheld em suas primeiras e posteriores publicações. Amante das narrativas de Júlio 

Verne, Arthur Conan Doyle e outros, Héctor Oesterheld dará voz a personagens centrais que 

desenvolvem e atuam de forma decisiva na história. Deste modo, o roteirista construíra uma 

nova perspectiva para os quadrinhos na Argentina. A linguagem mais intelectualizada e 
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verborrágica enche os balões de fala com textos densos, mas fluídos. A consequência direta 

que vemos na idealização de Oesterheld pelo gênero narrativo dos quadrinhos é transformar 

os personagens em símbolos de uma cultura popular ao mesmo tempo em que apresentam 

fraquezas, gerando identificação pela faceta mais humana. 

Oesterheld se apropria destas narrativas e o torna palatável a linguagem latina. A 

linguagem e estrutura dos quadrinhos não é subvertida para recontar a história sob a luz de 

outro tema, Oesterheld faz uso desta mídia massiva e constrói um cenário de acordo com o 

lugar a qual está inserido a partir de uma apropriação cultural. A realidade socioeconômica 

latina é um ponto importante para a construção das narrativas de Oesterheld. As HQs 

percorrem um novo caminho na década de 1950, pois agora a questão latina não é um tema 

dentro do gênero de quadrinhos, mas, sim, um foco político e econômico através dos 

escritores nacionais argentinos. Martín-Barbero (2015, p. 232) constrói o debate de 

transposição do diálogo das linguagens dominantes para um determinado aspecto social com a 

demanda de nacionalização das narrativas estrangeiras. Deste modo, o que vemos na década 

de 1950 é a realização de uma nacionalização dos quadrinhos argentinos, uma perspectiva da 

qual os artistas estão inseridos para contar histórias, por meio de HQs, propriamente latinas. 

Ao contrário do concebido por Sprecher (2009, p. 4), que Oesterheld é o criador 

da “historieta de autor”, o mercado editorial e comercial argentino na década de 1950 sofre 

grandes transformações no modelo de produção cultural pelo movimento de diversos artistas. 

Nas décadas predecessoras, há a publicação de diversas revistas feita por artistas nacionais 

argentinos (tais como Guillermo Divito, Enrique Rapela e outros), que publicavam nas 

revistas Patoruzú, Rico Tipo, Intervalo e outras. Há uma infinidade de artistas e publicações 

que circulavam entre o público leitor de produção estritamente argentino. Entretanto, com a 

proximidade da década de 1950, a intelectualização e a valorização da mídia quadrinhos, é o 

momento em que a publicação das historietas ganham uma seriedade no mercado editorial. 

Oesterheld é, sim, peça importante para o advento da nacionalização do quadrinho argentino e 

transformação de narrativas e gêneros próprios de países estrangeiros em algo latino. 

Contudo, há um movimento de diversos outros artistas que podemos elencar como 

ferramentas principais para a instrumentalização destas revistas, estes seriam: Alberto 

Breccia, Roberto Fontanarossa, Carlos Roume, Luiz Dominguez, José Muñoz e diversos 

outros. A necessidade de procurar e apontar um criador para um gênero especializado de 

quadrinhos em determinado período apresenta uma certa valorização da narrativa e a procura 

de uma origem para a expressividade cultural destas revistas. Entretanto, o movimento 
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mercadológico apontou a direção para com que este cenário surgisse espontaneamente e 

surgir formas de institucionalizar uma indústria cultural por meio dos quadrinhos argentinos. 

O ponto central do desempenho da nacionalização dos quadrinhos argentinos é intrínseco ao 

desenvolvimento de narrativas próprias dos artistas argentinos. Laura Vázquez (2010, p. 31) 

em pesquisa as revistas dibujantes (revista especializada na produção cultural nacional) 

conclui um sentimento, por parte dos artistas argentinos, de que a produção estrangeira – 

sobretudo de cunho norte-americano– ocupava uma grande parcela do mercado editorial 

argentino. Os artistas e editores, que desempenhavam certo trabalho na publicação de HQs no 

recorte indicado, passaram a tornar relevante a produção cultural local, a qual, pela 

interpretação dos mesmos, desempenhavam semelhante ou melhor qualidade do que as 

revistas importadas. Neste momento, percebemos uma movimentação do mercado editorial 

em que a produção nacional foi incentivada e construída para o desenvolvimento de novos 

artistas e produção de historietas com narrativas latinas. Neste período percebemos a 

mobilização cultural dos produtores de quadrinhos na criação de revistas especializadas 

(Dibujante) e uma escola de arte latino-americana (Escuela Panamericana de Arte – EPA). 

As produções periféricas e publicação de quadrinhos incentivam o consumo de 

revistas e produtos nacionais como forma política e sociológica. A revista Dibujantes (1956) 

afirma que: 

 

nuestros niños, influenciados por esa política nociva, nacen y viven en una 

admiración desmesurada – que luego se convierte en snobismo– a todo lo extranjero 

dejando a un lado lo verdadeiro, lo perdurable, lo profundo que es, para nosotros, lo 

indoamericano (VÁZQUEZ, 2010, p. 33). 

 

Em contexto de pós-Guerra e Guerra Fria, o imperialismo, tanto cultual quanto 

político, se estendeu com força nos países americanos. A ideologia e o conflito em um mundo 

polarizado estavam presentes, também, na argentina deste período. O movimento de 

nacionalização do quadrinho é um ponto importante para o país por reconhecer os diversos 

gêneros narrativos que adentravam a cultura e educavam os consumidores em propriedades 

estrangeiras. O movimento cultural na Argentina na década de 1950 foi forte nas diversas 

camadas da sociedade. Luis Alberto Romero (2016, p. 134-6) discute a relação política do 

governo de Juan Domingo Perón com os conflitos culturais. Romero constata a relação de 

uma cultura oligárquica difundida no meio social como forma de interesses de um grupo 

dominante, ocasionando um afastamento cultural da classe popular aos focos de importância 

política nacional. Perón, segundo o texto, não atenta contra os interesses do corporativismo, 
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entretanto, difunde a cultura por meios públicos e a valorização do artista nacional. A partir 

desta perspectiva, notamos uma tentativa de equilíbrio social e político na Argentina em 

relação às políticas internacionais, em que Perón não nega a influência imperialista, mas 

valoriza uma perspectiva nacional. O acesso popular e a produção cultural se intensificam por 

conta do incentivo político estatal de consumo a obras artísticas em diferentes níveis (museu, 

teatro, revistas, livros e afins). O pensamento oligárquico, como dialoga com Romero (2016), 

permanece com espaços de formação cultural. Entretanto, estes espaços passam a ser 

ocupados pela classe popular argentina. 

Um ponto importante para a formação destes espaços de produção cultural são as 

formações de sindicatos. A formação desta classe política estaria sendo difundida por conta da 

preservação de direitos outorgados aos trabalhadores de diferentes áreas da produção cultural 

e industrial argentina. A preservação e a criação desta nova classe é um meio de poder 

incentivar e garantir a atuação dos trabalhadores argentinos em espaços de formação, tanto 

cultural quanto civil. O meio em que está inserido este desenvolvimento social seria o diálogo 

entre o corporativismo e o meio popular, como forma de resistência e a inserção na sociedade 

desta última (ROMERO, 2016, p. 134). O sindicalismo dos artistas de quadrinhos na 

Argentina se desenvolveu nas seções deste movimento geral da sociedade argentina. 

Oesterheld foi um dos propulsores deste movimento sindical o que ajudou a difundir o 

quadrinho argentino. Isto pois, com a criação de sindicatos (ou aparatos sindicalistas), a 

produção argentina passou a ser distribuída a nível nacional, proporcionou a formação de 

novos artistas e a divulgação das historietas no mercado estrangeiro (VÁZQUEZ, 2010, p. 

33).  

A atuação que parte em defesa da publicação e difusão dos quadrinhos nacionais 

argentinos reverbera diretamente na produção das revistas contemporâneas à 1950. Podemos 

perceber uma intensificação das historietas criadas por artistas nacionais em grande parte das 

revistas publicadas até então. Revistas como Intervalo Extra, Ping Pong, Misterix e Impacto 

publicam, em média, 70% de quadrinhos ou produtos argentinos (VÁZQUEZ, 2010, p. 32). 

Há uma qualidade envolvida na produção destas narrativas que proporcionam o consumo e a 

intensificação dos produtos nacionais. Como Darnton (1990) discute e visto anteriormente, 

neste ponto o mercado e o leitor atuam como editor das revistas de autor. 

 

2.1 UMA NOVA FRONTEIRA NOS QUADRINHOS: OESTERHELD E A EDIÇÃO DE 

HQS 



X Café com Leitura e V Seminário de Leitura, Espaço e Sujeito – Goiânia, 27 e 28 de Junho de 2019 - ISBN: 
978-85-495-0278-0 

 

 

252 
 

Em 1957, Oesterheld estava inquieto com seus trabalhos como colaborador pela 

editora Abril. Tinha planos e intenções de narrativas que não se concluía por conta da parte 

editorial, a qual refletia as necessidades de um mercado consumidor. A intervenção de César 

Civita referente as historietas de Oesterheld e a baixa remuneração do mercado editorial, a 

qual o obrigava a atuar em outros mercados editoriais, o levou a desenvolver seu projeto 

pessoal. As historietas de Oesterheld haviam ganhado força entre o meio popular e o roteirista 

acreditava que existiam mais possibilidades para aquelas publicações, tanto na perspectiva 

autoral quanto editorial. Neste mesmo ano, ele e seu irmão, Jorge Oesterheld, desenvolveram 

o plano comercial de sua própria editora, o grupo Frontera (NICOLINI; BELTRAMI, 2016, 

p.39-40). 

A publicação do novo grupo editorial surge como uma alternativa para os meios 

artísticos argentino na perspectiva de nacionalização e intelectualização tanto do mercado 

quanto dos artistas. A possibilidade de formação profissional deste meio e o incentivo cultural 

estatal e sindical fez com que artistas desenvolvessem seus próprios caminhos narrativo. 

Deste modo, a nova visão cultural presente na Argentina neste período faz com que, por uma 

série de fatores mercadológicos, editoras mais tradicionais como Códex e Abril se afastassem 

de um novo modelo de produção cultural e de quadrinhos. Nesta perspectiva, a Frontera surge 

no mercado como difusor desta nova arte e forma de produzir HQs e, também, como meios 

mais expressivos e criativos dos artistas a qual desenvolverão seus respectivos trabalhos. 

Neste meio de transição de Oesterheld da editora Abril para a criação de sua própria editora, 

angariou artistas para que os mesmos trabalhassem na produção de novas revistas sob uma 

nova visão editorial, construindo a propriedade cultural da nova editora. A transição, então, 

não é exclusiva de Oesterheld. Já nas primeiras publicações vemos a formação de duplas para 

diversos títulos em publicação, a qual Oesterheld construía os roteiros e os artistas 

desenhavam. Estes são: Sargento Kirk e Ticonderoga, desenhados por Hugo Pratt; Sherlock 

Time, desenhado por Alberto Breccia; e O Eternauta, desenhado por Frascisco Solano López.  

Neste sentido, a editora de Oesterheld surge como um meio de viabilização das 

historietas e a valorização do artista. A proposta da Frontera seria dar a liberdade criativa e 

intelectual dos trabalhos desenvolvidos. Por conta disto, o acordo editorial no mercado 

livreiro foi um atrativo para os artistas contribuintes, pois: além de manter suas propriedades 

intelectuais, Oesterheld também ofereceu a divisão de lucros por meio de sociedade, em que 

os artistas seriam melhores remunerados. No primeiro instante de existência, a editora 

Frontera foi um momento em que os artistas se sentiram empolgados para o desenvolvimento 
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de novas séries e a publicação de novos conteúdos no mercado argentino, o que ocasionou 

uma intensificação na publicação de HQs com uma alta qualidade, gerando uma qualificação 

do mercado de quadrinhos neste período. O feito de Oesterheld, editorialmente falando, foi 

uma marca sem precedentes na publicação de revistas na década de 1950. A inovação 

mercadológica e artística possibilitou a conclusão da especialização das HQs, pois contribuiu 

com a intensificação e desempenho dos artistas em temas propriamente argentinos no 

desenvolvimento de narrativas em quadrinhos (NICOLINI; BELTRAMI, 2016, p.40).  

A editora Frontera traz algumas considerações para o formato de revistas 

publicadas na Argentina. Inicialmente, os títulos comercializados pela editora que tiveram 

grande expressividade foram: Frontera, Frontera Extra, Hora Cero, Hora Cero Suplemento 

Semanal, e Hora Cero Extra. O formato de publicação e os gêneros que se encaixavam em 

cada revista seguiam uma lógica comercial, a maioria das publicações tinham uma 

periodicidade mensal, publicados em formato horizontal/vertical e uma média de 68 páginas 

por publicação. Entretanto, Hora Cero Suplemento Semanal, como já diz o nome, tinha 

periodicidade semanal e uma média de 8 páginas por publicação. Neste contexto é 

desenvolvido as principais séries de Oesterheld, tais como referenciadas anteriormente.  

Em paralelo a criação da editora Frontera e o desenvolvimento do quadrinho 

nacional na Argentina, a década de 1950 foi marcada por um desconforto econômico e uma 

recessão industrial na economia do país. O desenvolvimento Estatal no período de Péron, que 

se baseava diretamente na importação de produtos para o desenvolvimento industrial na 

Argentina, começou a sofrer graves consequências por conta da dificuldade de consumo e 

importação destes materiais estrangeiros. A escassez de produtos, para a indústria, ocasiona 

este período de crise economia e culmina na variação da inflação sobre os bens de consumo. 

A parcela mais afetada desta crise econômica e esta grande inflação foi sentida pelos setores 

têxtil e alimentício. A dificuldade na produção de alimentos limitou o desenvolvimento 

industrial e, posteriormente, incidiu no poder de consumo do cidadão argentino. Entretanto, 

como enfatiza Luis Alberto Romero: 

 

Otras ramas, como la metalúrgica, la de electrodomésticos, cauchos, papel o 

petroquímica, tenían todavia amplias possibilidades en el mercado interno, pero se 

encontraban trabadas por diversas limitaciones. El principal problema del sector 

industrial era su reducida eficiência, oculta por la protección y los subsídios que por 

distintas vías recebia del Estado. Las causas eran varias: a la maquinaria obsoleta se 

sumaba el deterioro de los servicios, particularmente la escassa electricidad y los 

deficientes transportes, sobre todo ferroviário, cuya renovación El Estado habia 

abandonado (ROMERO,2016, p. 141). 
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Ocasionalmente, a população argentina, concentrada nos eixos urbanos, passaram 

a migrar para o campo e viver da economia agropastoril e de subsistência por incentivo 

governamental. O plano econômico de governo para tentar reduzir ou amenizar os graves 

impactos sofridos durante este período seria atuar nos subsídios governamentais e cotas de 

consumo de determinados produtos. O governo de Péron estimava conseguir estabilizar o 

consumo interno estabilizando o mercado consumidor, por conta disto levantou as 

necessidades do retorno ao campo e ajudou na valorização dos produtos rurais (ROMERO, 

2016, p. 140). Deste modo, o protecionismo de Péron limitou o desenvolvimento industrial, o 

que tornava difícil a importação de papel e a distribuição de revistas para os postos de venda. 

E com o incentivo a migração do campesinato, o público consumir se reduzia 

consideravelmente.   

As revistas de Oesterheld sofreram deste grave problema econômico e social 

deflagrado por conta do desenvolvimento externo em período de Guerra Fria. A instabilidade 

economia e a produção global afetaram diretamente a rota de papel, fundamental para a 

publicação das historietas. Com as limitações mercadológicas referentes a produção de 

revistas em quadrinhos, a editora Frontera executou certas manobras para tentar driblar a 

recessão economia e manter o consumo de quadrinhos em estabilidade na referenciada “Idade 

de Ouro”. 

Ao conhecimento prévio de Oesterheld na publicação e edição de livros 

angariados pelo prolongado tempo em atuação na editora Abil, as revistas da Frontera tiveram 

suas dimensões reduzidas como estratégia comercial. As revistas possuíam, em média, as 

dimensões de 19 cm x 22,6 cm, enquanto revistas como Misterix e Puño Fuerte se 

constituíam em formatos mais alongados (em média 22 cm x 30 cm) e variavam entre vertical 

e horizontal – muito por conta da dificuldade de importação do papel. As revistas, então, 

reduziam o formato de publicação, em relação a outras publicações contemporâneas, por 

conta do aproveitamento da lâmina de papel nas gráficas para impressão. Ocasionalmente, 

quando executada com as dimensões ditas anteriormente, havia a possibilidade de utilização 

total do papel, evitando o desperdício e mantendo a regularidade de formato e a economia no 

processo de produção, o que beneficiava a narrativa e mantinha a continuidade nas historietas 

das revistas da editora Frontera por se manterem no mesmo padrão, do início ao fim 

(VÁZQUEZ, 2010, p. 36). 

As estratégias editoriais próprias às HQs neste período – baixo custo de produção, 

papel de baixa qualidade, preços baixos, veiculação em bancas de jornal etc. – permitem 
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pensar as especificidades das revistas em quadrinhos no interior de uma história mais ampla 

do livro e da leitura.  Com isso, podemos fazer paralelos com a construção de um público 

leitor na cultura moderna de leitores. Os livros comercializados com este meio de 

acabamento, de forma a se tornarem leituras de massa, constatam outros meios de leitura, o 

que difere dos usuais livros luxuosos estabelecidos no mercado livreiro. Assim como estes 

livros modernos, os quadrinhos possuem outro formato de leitura, decodificação e 

interpretação do conteúdo gerado por aquela publicação. A leitura se dava de forma quase 

descontínua, entretanto, o público leitor seguia fiel a estas publicações mesmo que produzidas 

com erros editoriais e de publicação. Por conta desta posição da camada de leitores dos textos 

de diferentes gêneros, as publicações possuem um grande índice de circulação entre meios 

sociais de diferentes extratos (CHARTIER, 1995). Oesterheld se aproveita destes meios de 

vinculação de publicações de baixo custo e realiza a circulação de diversos títulos e adentrar 

em camadas no mercado editorial com um baixo custo de produção, possibilitando maiores 

tiragens e maiores consumos das historietas argentinas.  

As revistas da Editora Frontera estabilizam e fidelizam um público consumidor de 

HQs nos anos de 1950 por conta de suas estratégias comerciais, inovação dos títulos 

apresentados e metodologias editoriais. Neste momento, em que Oesterheld é seu próprio 

editor, conclui narrativas inerentes a cada revistas e apresenta um novo modelo de consumo 

das historietas na argentina. Pelo trabalho realizado na revista Más Allá, em 1953, o autor 

decide por incluir historietas e contos de ficção-cientifica em suas publicações. As estruturas 

de publicação destas histórias são semelhantes (na editora Frontera quanto em outras revistas), 

entretanto, possuem uma característica própria de Oesterheld na edição de quadrinhos. As 

revistas mensais publicadas pela editora, traziam histórias autoconclusivas ou pequenas séries 

que levavam alguns números para que vissem o fim, o que indicava um pensamento editorial 

que orientava a leitura daqueles consumidores. Estes são os casos de Sherlock Time (1958) e 

Ernie Pike (1958).  

Sherlock Time, com desenhos de Alberto Breccia, é uma ficção científica que traz 

um flerte com as características de histórias do autor inglês Arthur Conan Doyle, de Sherlock 

Holmes. Sherlock, de Oesterheld, é um investigador de casos estelares e cósmicos. A estrutura 

de publicação desta revista é de conclusões de arcos que levam algumas poucas edições ou se 

concluem no mesmo volume. Sherlock Time foi publicado na revista Hora Cero Extra. 

Ernie Pike é a construção de um soldado comum durante o período de Segunda 

Guerra Mundial. As características narrativas e a especificidades latinas, como discutimos, 
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aparecem com mais intensidade nestas historietas. O soldado conta o viés da guerra, mas não 

com tom glorioso ou de grandes feitos, como é comum em publicações de mesmo gênero. 

Ernie Pike, agora o soldado, conta as histórias, com desenhos de Hugo Pratt, em tom 

lamurioso e de perca pela humanidade. É uma HQ de guerra que subverte o olhar, torna 

comum e aterrorizante a visão de um conflito armamentista. Ernie Pike é fruto do mesmo 

tratamento editorial de Sherlock Time. Foi publicado inicialmente em Hora Cero. 

Oesterheld experimenta o formato de publicações mais longas, também, com 

Hugo Pratt no título Ticonderoga (1957). O western conta a história da guerra Franco-

indígena, que aconteceu entre 1754 e 1763. A perspectiva da historieta passa pelo personagem 

principal, o inglês Joe Flint, e subverte pela perspectiva indígena. O tema do humanismo nas 

histórias de Oesterheld é forte e presente em seus demais trabalhos. A HQ é publicada na 

revista Frontera e Frontera Extra entre os anos de 1957 e 1963. 

A perspectiva editorial de Oesterheld, e o sentimento autoral do texto influenciado 

pelos grandes cânones da literatura fez com que ele buscasse uma intensificação da narrativa 

dos quadrinhos e a publicação de histórias com mais fôlego e intensas, o que tomaria a 

publicação em várias revistas. Neste seguimento surge a obra que viria a estabelece-lo no 

mercado de publicação de HQs na Argentina: El Eternauta. 

El Eternauta (1957) é publicado já nos primeiros números de Hora Cero 

Semanal. Esta revista é responsável por trazer histórias que se prolongariam por várias 

semanas, meses ou anos. A estrutura de 8 páginas por edição requisitava um espaço menor 

para o desenvolvimento da trama, o que acarretava em um prolongamento de publicação da 

mesma história continua e de uma mesma cronologia. El Eternauta era publicado 

semanalmente em três páginas. A estrutura de publicação se desenvolve em algumas etapas: a 

historieta referenciava, na primeira página, a publicação anterior, desenvolvia a trama e 

culminava em um gancho no final da terceira página para deixar o leitor fisgado em 

acompanhar a revista nas publicações posteriores. A especificidade editorial marcada na 

publicação desta história sugere uma perspectiva de leitura e um aprofundamento na narrativa 

a partir de questões editoriais. A série desenvolvida em um formato de novela conduz o leitor 

a se relacionar com os personagens e se familiarizar com uma estrutura de roteiro que o 

deixaria propenso a continuar a leitura na próxima publicação.  

A HQ traz a jornada de Juan Salvo em meio a um futuro pós-apocalíptico. No 

auge de toda a essência dos trabalhos de Oesterheld, a história é ambientada no centro de 

Buenos Aires e conta com um núcleo de personagens característicos para construir uma 
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ambientação definitiva na comunidade latina. Juan Salvo, Favalli, Franco e outros, 

protagonizam uma distopia de ficção científica. El Eternauta, além de ser um marco para os 

quadrinhos argentinos, traz características próprias em relação à sua publicação. É concluída 

em mais de cem números de publicação, o que gera um grande volume de publicação, algo 

inédito para o mercado de HQs neste período. A epopeia dos argentinos contra a invasão 

extraterreste é marcado pelo dinamismo e o tempo que seja necessário para completar a 

história. El Eternauta surge como uma especificidade editorial a partir dos trabalhos de 

Oesterheld. O editor e roteirista faz o esforço de inserir o trabalho no meio literário de 

publicações argentinas, para validar uma certa intelectualização e, concluindo, a HQ em si. 

Nesta perspectiva, Oesterheld vende esta historieta como algo moderno, novo, de qualidade e, 

afim de tudo, argentino (VÁZQUEZ, 2010, p. 37). 

A editora Frontera foi um centro de difusão do profissionalismo e novas 

perspectivas de artes para os quadrinhos argentinos. Iniciada no ano de 1957 teve seu tempo 

auge nos três primeiros anos de existência. Posteriormente, por conta do alto custo de 

pagamento das propriedades intelectuais dos artistas e da queda do mercado consumidor de 

quadrinhos nos anos de 1960, a editora seria descontinuada em 1963, quando Oesterheld 

migrará para outros espaços do meio editorial. Contudo, a empreitada dos irmãos Oesterheld 

gerou uma especialização do mercado argentino e contou com a contribuição de vários 

artistas. Em sua maioria, os colaboradores eram desenhistas e ilustradores, Oesterheld dava 

cabo da maioria dos roteiros para as publicações mensais e semanais. Os artistas que passaram 

pelo editorial foram: Hugo Pratt, Alberto Breccia, Francisco Solano López, Jorge Flores, Ivo 

Pavone, Jorge Moliterni (desenhistas), Horacio Horianski, Jorge Mora (roteiristas) e vários 

outros (FERREIRO, 2015). O mercado se beneficiou pela qualidade de produção das revistas 

editadas por Oesterheld e pela editora Frontera. Sua visão editorial e autoral beneficiou o 

desenvolvimento das HQs no mercado argentino, o que fortaleceu o comércio, o 

desenvolvimento artístico e a consolidação de um produto propriamente nacional.  

 

3 CONCLUSÃO 

Roger Chartier (2014, p. 142) relaciona a legitimidade do autor perante a obra 

produzida e publicada no mercado editorial. O contexto a qual Chartier discute as posições de 

autoria é diferente ao analisado neste texto; contudo, as perspectivas de produção intelectual 

podem ser correlacionadas e discutidas em paralelos ao caso de Oesterheld. O texto produzido 

e o material concebido, na posição do historiador, é refletido em uma concepção 



X Café com Leitura e V Seminário de Leitura, Espaço e Sujeito – Goiânia, 27 e 28 de Junho de 2019 - ISBN: 
978-85-495-0278-0 

 

 

258 
 

individualista da narrativa de um determinado autor. A autoria está concentrada na visão de 

mundo e determinados contextos a qual o autor decodifica e reinterpreta em códigos, texto. 

Ou seja, a corporificação do impresso deve ser dissociado do texto para assim conceber a 

visão de autoria em cada obra, pois o que torna a propriedade intelectual inerente a 

determinado produtor cultural está para além da mídia impressa. O mercado editorial da 

publicação na Argentina neste período é conflitante na questão da propriedade intelectual do 

autor pensada por Chartier, o que torna Oesterheld um ponto de intersecção de autoria e a 

produção industrial interessante ao debate levantado. 

O aspecto de autoria entorno de Oesterheld é, sim, difundido entre a bibliografia 

relacionada ao tema. Entretanto, as questões abordadas e levantas para o trabalho em torno de 

pesquisas sobre o autor possuem um recorte específico inerente às áreas de comunicação. Por 

conta desta perspectiva de publicação, este texto esboça uma curiosidade do preenchimento de 

uma lacuna voltada para as questões editoriais relacionadas com as especificidades políticas 

de um período global.  

Em perspectiva de produção cultural em relação à obra de Oesterlehd, o 

pesquisador Sebastian Gago produz conceitos referentes a memória inerentes às obras do 

roteirista argentino. Gago (2016, p. 59) completa seu pensamento em abordagem a esta 

cultura memorialista em perspectiva de construção de um mito ou do estabelecimento cultural 

de Oesterheld como produtor de historietas. Gago é referência aos estudos de Oesterheld, mas 

como segue a citação, em perspectiva memorialística e de construção de um campo de 

publicações de quadrinhos, ele complementa: “Por razões de espaço daremos menos 

relevância à análise da recepção dos aspectos gráficos, e, em particular, focaremos nas 

questões argumentais”. A construção de Gago a partir de uma metodologia suprime as 

receptividades e a construção do processo editorial de publicação de HQs. 

O lugar de exercício para o desenvolvimento do texto se pautou essencialmente 

em buscar estas lacunas e procurar respostas a partir da metodologia apresentada na 

introdução do artigo. A relação entre público e autor exercem significância no processo de 

desenvolvimento e busca por uma construção do cenário Argentino no início da década de 

1950. Por esta perspectiva, construímos um contexto a qual se exemplificam as necessidades 

editoriais e como estes processos de edição e publicação de livros é influenciado quando 

inseridos em uma perspectiva social e cultural específica. Ao se apropriar de diversos gêneros 

e discursos narrativos inerentes e estabelecidos em mercados estrangeiros, Oesterheld 

consegue discutir em torno das questões latinas e refletir um posicionamento social e político 
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em momentos de tensões no cenário de Guerra Fria. Quando estes assuntos vinculados por 

uma cultura de massa e editados em contextos específicos, há uma especialização do debate 

em torno do gênero e mídia, mas como também surge um reflexo importante referente ao 

período de recorte. A experiência argentina na produção de HQs, sobretudo nas décadas de 

1940 e 1950, é relevante enquanto produção editorial e de significação histórica. Entretanto, 

quando Oesterheld assume publicações e editoração, há uma ressignificação dos meios de 

produção e, também, do mercado editorial de historietas em contexto latino-americano. 
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O EU NA FOTOGRAFIA CONTEMPORÂNEA: LEITURA SOBRE A CARD FOR 

J.R. PLAZA 

 

EIXO TEMÁTICO 7 – LEITURA: IMAGEM E IMAGINÁRIO 

 
Marina Muniz Mendes

1
 

 
 

Resumo 

Apresenta como temática a obra A Card for J.R. Plaza (2007), produzida pelo artista visual 

mexicano, Iñaki Bonillas, a partir de autorretratos de seu avô, José Rodríguez Plaza. Discute a 

arte contemporânea pelas estratégias narrativas da auto-ficção e da auto-encenação. Examina 

múltiplas leituras com base na re-contextualização promovida pela exposição pública de 

fotografias amadoras de motivação pessoal. Conclui que a experiência estética analisada 

instiga o conhecimento a respeito do outro. 

 

Palavras-chave: Arte Contemporânea. Autorretrato. Família. Fotografia Vernacular. Selfie. 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

Este artigo assume o propósito de lançar luz sobre A Card for J.R. Plaza
2
 do 

mexicano Iñaki Bonillas - 1981. Para tanto, se inicia com a apresentação da obra e prossegue 

com discussões acerca da auto-ficção e auto-encenação enquanto estratégias narrativas na 

fotografia contemporânea e da re-contextualização polissêmica ancorada na exposição pública 

de fotografias amadoras e de motivação pessoal. 

O trabalho, exposto em 2007 no Claremont Museum of Art no estado da 

Califórnia nos Estados Unidos, apresenta uma série com base na releitura dos arquivos do avô 

materno de Iñaki Bonillas. A obra é composta por seis quadros, de 25,6 x 20,5cm – tamanho 

próximo à folha A4, 21 x 29,7cm – cada, combinando fotografias impressas e cartões de visita 

(Fotografia 1). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1
  Mestra em Comunicação (UFG). Especialista em Artes Visuais (Senac) e em Assessoria de Comunicação e 

Marketing  (UFG). Graduada em Jornalismo (UFG). E-mail: marinamunizmendes@gmail.com  
2
  Disponível em: www.moma.org/collection/works/186540. Acesso em: 31 mar. 2019. 

mailto:marinamunizmendes@gmail.com
http://www.moma.org/collection/works/186540
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Fotografia 1 – Exposição da série, A Card for J.R. Plaza, 

de Iñaki Bonillas 

 

Fonte: Site do Museo de Arte Contemporáneo de Lima. 

 

Para criar o trabalho, o artista debruçou sobre o inventário de seu falecido avô, 

José Rodríguez Plaza (s.d.–2000), que nasceu no País Basco e permaneceu exilado no México 

a partir da década de 1930. Plaza não era fotógrafo profissional, mas amador, tendo adquirido 

uma câmera, basicamente, para registrar viagens.  

 

2 HERANÇA: O EU ENCENADO  

Para desenvolver a série, Iñaki Bonillas selecionou, entre o conjunto de 

documentos, dez cartões de visita que o avô havia datilografado, em espanhol, destacando 

ocupações fictícias, que ele não exercia: vaqueiro, representante de laboratório, administrador, 

lenhador, encarregado, mecânico, armador, vendedor, encarregado de balcão e modelo 

(Fotografia 2 e 3). 

 

Fotografia 2 – Exposição da série, A Card for J.R. Plaza, de Iñaki Bonillas 
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Fonte: Site do Museo de Arte Contemporáneo de Lima 

Fotografia 3 – Quinta obra da série, A Card for J.R. Plaza, de Iñaki Bonillas 

 

Fonte: Videoaula do MoMA 

 

Então, revisitou todo material fotográfico – de posse da avó, Pilar Plaza –, 

composto por cerca de 30 álbuns e 800 positivos fotografados por José Rodríguez Plaza, 

escolhendo autorretratos que pudessem representar as atividades descritas nos cartões de 

visita; combinando imagem e texto. 

A partir da nova narrativa produzida sobre a história do próprio familiar e de 

posse da máquina de escrever do avô, o artista datilografou o cartão que abre a série: 

autorretratos. Se nos demais cartões as profissões, endereços e números de telefone eram 

fictícios, no de autorretratista, os dados eram o da casa que seu avô viveu e onde os 

documentos foram recuperados. 

Considerando a história da arte, Jesus (2017) chama a atenção para a instauração e 

definição do gênero da autoficção, que penetrou a produção fotográfica contemporânea. 
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Portanto, se considera o alinhamento da série fotográfica analisada neste artigo com a estética 

da auto-encenação, no contexto da estratégia narrativa.   

Na herança, Bonillas percebeu seu avô encenado. Tal dedução construiu o fio 

condutor na arte de revisitar os autorretratos de Plaza, evocando uma espécie de curriculum 

vitæ visual, relatando uma trajetória de vida ficcional. Já o cartão de autorretratista vai à 

direção contrária, pois apesar de não ter sido uma intitulação do próprio avô, se insere como a 

única experiência manifestada em vida (Fotografia 4). 

 

Fotografia 4 – Primeira obra da série, A Card for J.R. Plaza, de Iñaki Bonillas 

 

Fonte: Videoaula do MoMA 

 

De qualquer forma, o fato dos demais cartões de visita terem sido datilografados e 

guardados pelo avô, somado à quantidade e diversidade das selfies, além da acuidade no 

arquivamento do material – fotografias datadas, coladas em um fichário com folhas plásticas 

de proteção, como se fossem um álbum de família – revelam uma afeição com a mise-en-

scène. 

Cabe parafrasear Jesus (2017, p. 114) – que analisa obras dos fotógrafos Duane 

Michals e Sophie Calle – e considerar que A Card for J.R. Plaza conota aproximação de 

“novas formas de narrativas e de representação do sujeito, oscilando entre o lugar do devaneio 

intimo ou da deriva urbanística”, com a intenção poética e o caráter enigmático e com “a 
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predominância da figura ambígua do ‘eu’ enquanto ator e espectador de uma obra em 

processo, ambos em constante negociação”. 

Muito se revela também no título da obra. A escolha da preposição for (para) em 

vez de from (de) – no original em inglês – denota tratar-se de um cartão criado do neto para o 

avô. Por sua vez, conotando uma homenagem com o cartão de autorretratista. Afinal, há 

incoerência, no sentido profissional, de um cartão de negócios de alguém cuja atividade é tirar 

fotos de si mesmo. 

 

2.1 DO VERNACULAR À FOTOGRAFIA CONTEMPORÂNEA 

Ao transitar em galerias – e partir disso, em diversas repercussões audiovisuais, 

como em sites e catálogos – a série foi além do resgate de memórias, iluminando a narrativa 

pessoal do avô. Com isso, Plaza passou a ser definido não apenas pelo olhar de seus 

familiares, mas também do público da obra; reafirmando que o eu – persona – se define com o 

olhar do outro. 

Meister (2017) conclui que, comumente, as fotografias de motivação pessoal e 

amadoras são referidas como vernaculares. E Sontag (2004) rememora que o uso popular 

mais antigo da fotografia está em comemorar as conquistas de indivíduos membros da família 

e que, com o ato fotográfico, cada família constrói uma crônica visual de si mesma.   

Da mesma maneira, o álbum da família Plaza não só registra, como constrói 

narrativas e histórias desafiantes. Extrapola o sentido jurídico de inventário, afastando da 

ancoragem enquanto registro para se aproximar das leituras altamente subjetivas; por parte 

dos pólos de produção e de recepção. 

Em um primeiro momento, na vida de J. R. Plaza, eram fotografias populares, 

com a função específica de compor memórias privadas (CONSTRUCTING..., [20-?]). 

Entretanto, a partir da interação artística de Iñaki Bonillas e da exposição pública, passaram a 

se constituir enquanto arte contemporânea, ampliando a potência visual. 

Re-contextualizou a fotografia vernacular na contemporânea, deslocando do 

âmbito da família para o campo da arte, com suas interações e interpretações múltiplas. Essa 

riqueza de possibilidades de (re)construir narrativas a partir de material de momentos íntimos 

em família é de interesse de uma série de outros artistas e fotógrafos, inclusive de célebres 

também latinoamericanos. 
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A brasileira Rosangela Rennó, na instalação Bibliotheca
3
, apresenta álbuns de 

fotos, fotografias, caixas de slides e negativos de terceiros, dentro de vitrines de acrílico. Na 

parede, mapa-mundi aponta os locais onde o material foi adquirido e fichas catalográficas o 

descrevem. Sendo que os visitantes não têm acesso ao interior dos álbuns. 

Descendente de família judia polonesa, nascido no Chile e radicado no Canadá, 

Rafael Goldchain, em I am my family
4
 (2008), reconstrói por meio de autorretratos um álbum 

de família com fotos de seus antecessores, visto que grande parte do inventário fotográfico foi 

destruído durante a ocupação nazista. Ou seja, utiliza seu próprio corpo para encenar seus 

familiares. 

Retomando Iñaki Bonillas, o artista incorpora, desde 2003, em suas obras
5
, o 

arquivo fotográfico do avô. Parte do afeto – viveu desde criança com o avô, o tendo como 

figura paterna, visto que o pai morreu cedo – para gerar expressão artística, com diversas 

técnicas, formatos e temas. Esta peripécia chamou a atenção de escritores, filósofos e poetas, 

culminando em um livro
6
 com digressões teóricas e literárias sobre 20 das produções. 

 

3 CONCLUSÃO  

A Card for J.R. Plaza, de Iñaki Bonillas (CONSTRUCTING..., [20-?]), além da 

experiência estética, gera discussões a respeito de: afeto como base da produção, contraponto 

entre ficção e realidade, encenação em (auto)retratos, formação da identidade, (re)visitação de 

materiais de arquivo, tornar público documentos pessoais; entre inúmeras outras 

possibilidades ancoradas pela apreciação enquanto arte contemporânea. 

Ademais, no paralelo histórico, dialoga com a difusão dos cartes-de-visite a partir 

do final do século XIX, que impulsionou a criação e circulação de retratos. E com a 

popularização da fotografia no início do século XX, que estimulou a criação de álbuns de 

família com caráter vernacular.  

Em linhas gerais, a obra analisada instiga a compreensão a respeito do outro e, 

concomitantemente, abre espaço para múltiplas leituras. Além da apreciação do ritmo visual, 

provoca debates a respeito de uma temática, bastante, atual: a da encenação em registros 

visuais. 

 
                                                
3
 Disponível em: www.rosangelarenno.com.br/obras/view/13/1. Acesso em: 31 mar. 2019. 

4
  Disponível em: https://rafael-goldchain.squarespace.com/i-am-my-family/. Acesso em: 31 mar. 2019 

5
  Amostra de outras obras disponível em: http://www.arte-sur.org/es/inicio/inaki-bonillas-archivo-j-r-plaza-2/. 

Acesso em: 15 mar. 2019. 
6
  Páginas 16 e 17 disponíveis em:  

 www.jrp-ringier.com/pages/index.php?id_r=4&id_t=&id_p=15&id_b=2250. Acesso em: 15 mar. 2019. 

http://www.rosangelarenno.com.br/obras/view/13/1
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COLONOS E NATUREZA NA PATAGÔNIA-AYSÉN, CHILE:  

LEITURA A PARTIR DOS DESENHOS DE UM CADERNO DE CAMPO. 

 

EIXO TEMÁTICO 7 - LEITURA: IMAGEM E IMAGINÁRIO 

 
Raúl Molina Otárola 

1
. 

 

 

Resumo 

O objetivo deste trabalho é mostrar as mudanças e intensas transformações sociais, culturais, 

econômicas e ambientais que ocorreram em Aysén nos últimos anos, que tentam ser refletidas 

nos desenhos e aquarelas feitos pelo autor em seu caderno de campo.  

 

Palavras-chave: Aysén. Paisagens. Transformações Sociais. 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

Aysén é uma região localizada nas latitudes austrais do Chile que faz parte da 

Patagônia ocidental. Possui uma área de 108 mil km2. Até o final do século XIX, eram terras 

virgens, cobertas principalmente de mata nativa. Aysén foi considerado um espaço aberto 

para a colonização (CAMPOS, 1932; CARREÑO, 2002; IBAÑEZ, 1973), que começou no 

final do século XIX de duas maneiras; uma espontânea composta por famílias de colonos 

provenientes da área entre o rio Itata e o arquipélago de Chiloé (MILLAR, 2006; PERI, 

1989). A outra impulsionada pelo Estado, por meio de grandes concessões a empresas 

(MÁRTINIC, 2004). Os colonos ocuparam os vales dos rios Ibáñez, Simpson, León e 

Tranquilo, e parte do Baker. Também as áreas em torno dos lagos General Carrera, Bertrand, 

Cochrane, Brown, Vargas e O'Higgins, e a dos pampas de Chile Chico. As empresas estavam 

localizadas no rio Baker. A economia dos colonos consistia na pecuária, que considerava a 

natureza como "ervas daninhas", abrindo terras por meio da queimada de florestas para abrir 

pradarias para a alimentação do gado. As economias pecuárias entraram em crise na década 

de 1980, e os campos começaram a ser abandonados e alienados. Entrou, então, um novo tipo 

de "colono": empresas e investidores estrangeiros, que trouxeram uma concepção que 

valorizava a natureza intocada, a beleza cênica formada pela paisagem de lagos, florestas, 

serras e geleiras. Passou-se, assim, de uma "ecologia colonista" para uma "ecologia 

profunda", baseada na preservação e na recomposição da natureza primordial (NUÑEZ, 

ALISTE, BELLO, 2014). 

                                                
1
  Geógrafo e Doutor em Antropologia. Centro de Estudos Interculturais e Indígenas (CIIR), Pontifícia 

Universidade Católica de Santiago do Chile.  Projeto Fondecyt Nº 1170643. 
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O objetivo deste trabalho é mostrar as mudanças e intensas transformações 

sociais, culturais, econômicas e ambientais que ocorreram em Aysén nos últimos anos, que 

tentam ser refletidas nos desenhos e aquarelas feitos pelo autor em seu caderno de campo, 

durante a pesquisa financiada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Técnico 

(Projeto Nº 1170643). 

 

2 MUDANÇAS E TRANSFORMAÇÕES EM AYSÉN 

 Na Figura 1, à esquerda: Um morador idoso, antigo colono de Cerro Castillo, no 

vale do Rio Ibáñez, caminha ao longo da orla do povoado. Mantém sua vestimenta do 

"gaúcho-patagônico": boina na cabeça, roupas grossas, bombachas e botas dos pampas 

argentinos. À direita: um jovem de Valle El León, montado em um cavalo vestido de 

"gaúcho". Ele só vem nas suas férias de visita para este lugar. Mora na Argentina. As pessoas 

do lugar comentam que ele gosta de se vestir à moda antiga; porém, ele não é mais um 

colono. 

 

Figura 1- Homens que foram colonos e nostalgia identitária 

  

Fonte: Caderno de campo de Raul Molina. 2017. 
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Na Figura 2, a natureza em Aysén preserva lugares intocados e virgens, habitat de 

inúmeras espécies de flora e fauna nativas, onde a colonização quase não transformou a 

paisagem. Em muitos lugares, as colinas cobertas de neve e com geleiras mantêm a floresta 

nativa em suas encostas, e áreas úmidas, lagos e lagoas se formam em seus vales, como no rio 

Murta, na junção com o rio Huina que representa o desenho. 

 

Figura 2: A natureza 

 

Fonte: Caderno de campo de Raul Molina, 2017. 

 

As paisagens de Aysén (Figura 3) compreendem, na parte oriental, vales de 

cordilheira, florestas, rios, geleiras, lagos e lagoas. Na parte superior, os desenhos mostram os 

vales do rio Murta e as cores da paisagem, que aparecem junto ao lago General Carrera. Os 

desenhos da parte inferior referem-se à área de Chile Chico, e mostram a geografia que para o 

oriente se transforma em "os pampas", terras de baixos relevos e planícies cobertas de 

gramíneas. Estas paisagens foram colonizadas pelas economias pecuárias dos colonos. 
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Figura 3: As paisagens para colonizar 

 
Fonte: Caderno de campo de Raul Molina. 2017. 

 

Os primeiros colonos e até bem entrado no século XX, construíram suas casas nos 

vales utilizando a madeira da floresta lavrada pelo machado. Na área dos pampas, eles 

construíram casas de barro e telhas de argila. Esta arquitetura foi uma transferência de 

tradições construtivas de mais para o norte do país, de onde vem a maioria das famílias de 

colonos. Posteriormente, na medida em que era possível conseguir, materiais como o zinco 

para os telhados e, tardiamente, a madeira serrada, foram incorporados. 

Na Figura 4, os desenhos apresentam uma cozinha e uma moradia construídas 

pelos primeiros colonos. A cozinha mostra a chaminé (“humadero”) na parte superior e a 

moradia mostra sua edificação sobre uma base de pedras, preenchidas como uma plataforma 

com terra na sua parte interna para evitar a umidade produzida pelas chuvas e a neve do 

inverno. A energia era e continua sendo a lenha. 
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Figura 4 - Colonização da natureza 

 

Fonte: Caderno de campo de Raul Molina, 2017. 

 

O assentamento de colonos ganhou terras da floresta por meio da queimada, para 

estabelecer pradarias para o pastoreio de ovelhas e cordeiros, a manutenção de alguns 

bovinos, bois e cavalos. Os animais domésticos também acompanhavam os colonos, onde o 

cão era o animal de companhia, trabalho e caça. 

No desenho (Figura 5) é possível apreciar as últimas ovelhas que são mantidas 

como gado principal pelos poucos colonos que subsistem em alguns campos da geografia de 

Aysén. Durante os partos das ovelhas, os cães mais inquietos têm as patas dianteiras 

amarradas aos colares para impedir que eles corram atrás dos coelhos, que quando fogem 

passam entre as ovelhas que estão em processo de parto. Estes desenhos são do vale do rio 

Tranquilo-San Lorenzo e do lago Brown. 

 

Figura 5: As ovelhas o gado principal dos colonos e cães pastor 
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Fonte: Caderno de campo de Raul Molina, 2017. 

 

Os perigos para a natureza eles eram incêndios florestais. O assentamento dos 

colonos ao abrir campos de pastoreio para o gado por meio da queimada, causou, em muitas 

ocasiões, descontrolados incêndios de florestas, que deixaram encostas de colinas desmatadas. 

Os solos finos e subdesenvolvidos permaneceram expostos à erosão do vento, a chuva e a 

neve. Em alguns lugares, os troncos das árvores queimadas ainda podem ser vistos como 

testemunhas da tragédia ígnea. 

Por sua vez, o colono e seu rebanho enfrentaram a ameaça recorrente dos 

predadores, o mais sendo o mais ativo o puma (Puma concolor). Este felino é responsável 

pelas inúmeras perdas de cabeças de gado. A morte de ovelhas na primavera e no verão, pelo 

ataque do puma, é denominada pelos colonos como "o dano" (Figura 6). 
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Figura 6 - O perigos para a natureza e pecuária dos colonos 

Fonte: Caderno de campo de Raul Molina. 2017. 

 

Nos desenhos é possível apreciar os perigos que a natureza e a pecuária enfrentam 

nas áreas de assentamento dos colonos. O desenho do lado esquerdo corresponde ao lugar 

chamado rio Tranquilo do lago General Carrera, onde são apreciadas encostas degradadas 

pelo incêndio florestal acontecido de 1936 a 1938. A floresta nunca se recuperou na encosta 

rochosa, devido aos solos finos e erodidos. É possível apreciar no topo os troncos das árvores 

mortas pelo fogo. As terras ficaram empobrecidas, a área de navegação dos animais foi 

perdida e diminuiu a água, que era acumulada nos solos florestados. 

No desenho do lado direito, são esquematizados os hábitos de caça do puma, 

narrados por Fernando Esparza, um antigo colono de Porto Bertrand. A atividade de caça ao 

puma é reconhecida porque ele ataca o gado doméstico e, em última instancia, os animais 

selvagens. No desenho é possível ver que primeiro ele ataca os cordeiros e as ovelhas, depois 

os bezerros e os potros. Quando o puma não está perto das fazendas dos colonos, ele caça, de 

preferência, guanacos (Lama guanicoe), huemuis (Hippocamelus bisulcus) e, quando a 
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comida é escassa, ele caça, eventualmente, lebres e coelhos silvestres. Um colono do lago 

Brown, comenta:  

 

Uma leoa pode matar até 30 ovelhas em uma noite... Ela faz isso para ensinar a caçar 

seus filhotes, porque quando ela chega ao curral vai com dois ou três filhotes... até 

mais, porque a família Pizarro, antigos colonos, perdeu 80 animais em uma noite 

(CASTRO, 2016).
2
 

 

Os últimos colonos. A crise da pecuária que começou na década de 1980 

desencadeou vários processos que levaram à dramática diminuição das economias dos 

colonos. Entre eles, está a depreciação da massa pecuária, o abandono da terra e a migração 

para as cidades dos jovens para estudar ou trabalhar, e o com falecimento dos colonos veio a 

venda da terra. Nos vales dos rios Ibáñez, Simpson, León e parte dos campos do Baker, nas 

áreas próximas aos lagos General Carrera, Bertrand e Cochrane, e na de Chile Chico, o 

processo de abandono dos colonos e a venda de terras pode ser claramente apreciado. Apenas 

em alguns vales distantes e de difícil acesso, subsistem os últimos colonos dedicados a uma 

economia pecuária em crise. Um deles é o vale do rio Tranquilo-San Lorenzo e o lado do lago 

Brown, onde algumas famílias desenvolvem atividades tradicionais pelas quais alguma vez a 

identidade da Patagônia de Aysén foi reconhecida.  

O seguinte desenho (Figura 7) do croqui mostra o vale do rio Tranquilo-San 

Lorenzo até o lago Brown, que fica longe da pequena cidade de Cochrane e das principais 

vias de comunicação. As linhas pontilhadas representam a estrada de terra construída 

recentemente. As últimas famílias de antigos colonos estão localizadas no vale. Em 2016, 

havia quatro a cinco famílias que mantinham uma economia pecuária com raízes 

colonizadoras, entre elas os Aillapan, os Ibáñez e os Pizarro. 

O vale do rio Tranquilo-San Lorenzo não é frequentado por veículos, quase 

ninguém entra nessas coordenadas. Quando eu o visitei, o barulho do motor da caminhonete 

fez aparecer os moradores na beira da estrada. Eles vinham montados em seus cavalos para 

ver a novidade. Encima de um monte de terra encontrei Aillapan, no desenho da esquerda. No 

final da estrada, e depois de uma ponte de construção recente, apareceu Alamiro Pizarro, 

retratado no lado esquerdo. Com eles eu conversei. Eles me contaram que eram os últimos 

habitantes e que naqueles lugares não era comum ver visitantes. 

 

 

                                                
2
  Alfredo Castro, lago Cochrane, Diário de campo, 30 de setembro de 2016. 
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Figura 7 - Mapa do vale do rio Tranquilo-San Lorenzo e os últimos colonos 

 

 

Fonte: Caderno de campo de Raul Molina. 2017. 
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Quando no ano de 2017 eu voltei a visitar os mesmos lugares, soube que alguns 

deles não estavam mais (Figura 8). Um ano antes, na mesma estrada para o rio Tranquilo, eu 

havia me encontrado com Carlos Ibáñez, que estava pastoreando suas ovelhas. Desta vez eu 

recebi a notícia de sua morte. A vez que eu o conheci desenhei sua estampa, à esquerda do 

desenho de cima. Parecia que a notícia de sua partida escrevia o destino de outros lugares que 

foram povoados por colonos, como rio León. Ali, a família de Rolando Montenegro mal 

sobrevivia depois de sua morte. Eu só pedi para desenhar uma fotografia antiga na qual ele 

aparece montado em seu cavalo, com manta e boina dos pampas. 

 

Figura 8 - Colonos o que já não estão 

  

Fonte: Caderno de campo de Raul Molina. 2017. 

 

Parecia que as paisagens dos vales dos rios Tranquilo-San Lorenzo e León (Figura 

9) estivessem ficando sem colonos, terras abandonadas e vendidas pelos seus descendentes. 

Os desenhos a seguir mostram esta realidade e sensação. À esquerda, uma colina íngreme 

cumprimenta na entrada do vale do rio Tranquilo: é a colina San Lorenzo, e à direita 

desenham-se o inverno e os campos com a neve do rio León. 
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Figura 9 - As paisagens do rio Tranquilo e do rio León são estar sozinho 

Fonte: Caderno de campo de Raul Molina. 2017.  

 

Como explicar este resultado na Patagônia de Aysén? Qual tem sido o processo 

entre homens e natureza? Como a ecologia dos colonos sucumbiu? Estas são as perguntas que 

eu me fazia enquanto conversava com os moradores colonos; observava e desenhava a 

paisagem e os campos pecuários. Dali, o resultado de um processo histórico que parece estar 

finalizando é o desenho a seguir, e que eu intitulei "Transformações da paisagem" (Figura 

10). 

 
Figura 10 - Síntese da transformação da paisagem 
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Fonte: Caderno de campo de Raul Molina. 2017. 

O desenho apresenta a sistematização do processo de colonização desde sua 

origem até os dias de hoje, ordenado com números. 1.- Os primórdios da floresta e da 

natureza virgem. 2.- A colonização da natureza com a queimada para abrir campos de 

pastoreio. 3.- Pleno desenvolvimento da economia pecuária dos colonos, as pradarias cheias 

de gado.        4.- Crise pecuária, diminuição do gado, abandono de terras, redução de 

pastagens e recolonização da vegetação. 5 y 6.- Abandono e venda de terras compradas por 

novos proprietários que "as protegem para uma ecologia intocada" e/ou as transformam em 

locais para o turismo. 

 

3 CONCLUSÃO: O NOVO OLHAR DA NATUREZA 

As economias e ecologias dos colonos em declínio deu lugar a uma nova forma de 

ver a natureza. Ela consiste na conservação e restituição das florestas e pradarias à sua 

condição original, um processo de reversão da paisagem. Trata-se de uma "ecologia 

profunda" que busca a preservação e restauração da paisagem original, cuja aposta econômica 

está na experiência estética e no aproveitamento da paisagem por meio do turismo e a 

conservação como campos privados. O exemplo mais emblemático é a Fazenda Chacabuco, 

de 80.000 hectares, uma das propriedades mais extensas da Patagônia de Aysén. A fazenda foi 

entregue em 1908 ao inglês Lucas Brigdes como parte da concessão do Baker. Passou por 

vários proprietários, até que, no final de 1990, ela foi adquirida por um investidor norte-

americano, representante da "ecologia profunda", e passou a se chamar Parque Patagônia. Não 

ficou nenhum vestígio da atividade produtiva pecuária que a caracterizou. Hoje em dia, 

juntamente com a "Reserva Nacional Tamango" e o "Parque Nacional Jeinimeni", eles criam 

um imenso território dedicado à preservação da natureza intocada ou original. Juntamente 

com eles, a venda de terra a proprietários com este novo olhar da natureza se estende para os 

vales dos rios Ibáñez, Simpson, Leon e Baker Tranquilo, e as áreas circundantes dos lagos 

General Carrera e Bertrand. 
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Resumo 

O presente trabalho faz um relato sobre representação social e seus desdobramentos, 

abordando conceitos como estereótipo e a construção de processos culturais para 

contextualizar o nosso objeto de estudo. Com Django Livre trazemos à tona representações 

criadas no final do século XIX acerca do papel dos negros na sociedade e as formas de 

subjugação a que esses sujeitos eram submetidos.  

 

Palavras-chave: Representação social. Estereótipo. Cinema. Escravidão. Racismo.  

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

Esse trabalho se propõe a estudar as relações entre os sujeitos negros e seus 

estereótipos no filme Django Livre (2012), dirigido pelo cineasta Quentin Tarantino. A 

análise estrutura-se a partir de uma análise fílmica (PENAFRIA, 2009). 

Para tanto, faz-se uma revisão bibliográfica sobre os conceitos de representações 

sociais, a partir de Moscovici (1961) e Denise Jodelet (1989) na intenção de entender e 

estabelecer as relações entre os processos de construção culturais que emergem das relações 

humanas e das suas práticas. Também nos apropriamos dos conceitos de estereótipos, a partir 

de Lippman (1972), cujas discussões apontam para uma certa cristalização dessas 

representações a ponto de virarem, o que é de interesse desse trabalho, formas de subjugação 

de um determinado grupo de sujeitos por outrem, a partir das suas próprias leituras de mundo. 

Por fim, esse trabalho se propõe também a discutir, a partir desse arcabouço 

teórico, as relações entre essas representações sociais e seus estereótipos relacionados com 

certa construção das identidades – seguindo os apontamentos de Tomaz Tadeu Silva (2000) - 

dos sujeitos negros, a partir das leituras do filme. Bem como as formas de diferença, 

subjulgação e preconceitos que daí decorrem. 

                                                
1
 Graduada em Comunicação Social – Publicidade e Propaganda na Faculdade Araguaia, Goiânia. E-mail: 

rossanecarvalho@icloud.com. 
2
 Orientador do trabalho. Doutorando em Comunicação, Mídia e Cultura – FIC/UFG, Goiânia. E-mail: 

mayllon.lyggon@gmail.com. 
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O que esperamos é que a partir da análise fílmica, consigamos fazer uma leitura 

da perspectivas desses sujeitos no mundo e em que medida essa obra cinematográfica, que já 

é em si a leitura de um mundo (imaginado ou real) do cineasta, serve como uma ferramenta 

para romper ou manter esse padrão de abjeção a que esses sujeitos negros estão imersos. 

 

2 DAS REPRESENTAÇÕES 

O termo representação surge na sociologia de Emile Durkheim, no início do 

século XX. A princípio, ele teorizou e denominou o fenômeno de representação coletiva. O 

pensador, considerado o pai da sociologia, foi fortemente guiado pelas ideias marxistas, pelo 

objetivismo e pelo positivismo que imperavam na época. Para ele, o fato de que o homem 

vivia em sociedade creditava à ele a condição de ser sociável, absorvendo hábitos, costumes, 

comportamentos em uma sociedade regida pela religiosidade unificada. 

Partindo dessa realidade, Durkheim (1978) diz que as representações coletivas são 

construídas através do encontro dos conhecimentos adquiridos na sociedade e reproduzidos 

nela mesma, de forma inconsciente, já que a força exterior do grupo é o que marca essas 

representações. Nesses termos, a representação coletiva nada mais era do que um termômetro 

da sociedade, uma forma de reconhecer e analisar a realidade coletiva, pois externava os 

sentimentos, a fé e o conhecimento daqueles grupos. 

Décadas depois, quando o conceito é resgatado por Moscovici (1961), ganha luz 

pelas mãos da psicologia social, e não mais da sociologia. Em seus primeiros estudos, já usa o 

termo social em substituição ao coletivo, o que permite a amplificação do significado: não 

somente expõe conhecimentos, mas também os produz. 

Serge Moscovici (1961) entende a representação social como um fenômeno que 

engloba explicações, ideias e manifestações culturais que caracterizam um determinado 

grupo. A representação acontece a partir da interação dos indivíduos dentro desses grupos e 

apesar de viverem em ambiente coletivo não perdem os atributos típicos da sua personalidade, 

como princípios e valores. Quando há identificação do indivíduo com determinado grupo ele 

passa a ser visto e entendido pela sociedade a partir do seu comportamento cultural em 

companhia dos demais pertencentes ao mesmo grupo. 

A representação que uma classe elabora sobre quais atitudes tomar para que seus 

componentes criem relações entre si faz com que os mesmos procedimentos específicos sejam 

definidos, chegando aos mesmos objetivos. Identifica-se aí, um primeiro processo de 

representação social: a elaboração, por uma comunidade, sob pressão social, de uma 
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concepção que não leva em conta a realidade do comportamento social, mas como o grupo se 

organiza dentro do funcionamento cognitivo. 

A cognição é o processo de aquisição de conhecimento, puro e simplesmente. 

Envolve fatores diversos como o pensamento, a linguagem, a percepção, a memória, o 

raciocínio, enfim, processos que fazem parte do desenvolvimento intelectual. Já a psicologia 

cognitiva está ligada ao estudo dos processos mentais que estimulam e diferenciam o 

comportamento de cada indivíduo e o desenvolvimento cognitivo, ou seja, intelectual. 

Abordamos a cognição nesse momento para fazer um parâmetro sobre a cognição, as imagens 

criadas na representação e a epistemologia (enquanto reflexão geral acerca da natureza, das 

etapas e limites da mente e do conhecimento humano) como fatores convergentes para a 

estruturação de pensamentos. Essas teorias, nascidas no behaviorismo, apresenta as 

representações como “teorias implícitas”, que facilita operações mentais na interação diária 

com o mundo externo. 

Nesse sentido, as representações sociais são uma maneira de pensar, entender e 

interpretar o cotidiano com o intuito de fixar suas opiniões em relação a situações, eventos, 

objetos e mensagem que lhes impactam. Em outras palavras, “a representação social é um 

conhecimento prático, que dá sentido aos eventos que nos são normais, forja as evidências da 

nossa realidade consensual e ajuda a construção social da nossa realidade” (SÊGA, 2000, 

p.129).  

Moscovici (1961) desenvolve a matriz da Teoria das Representações Sociais a 

partir da investigação do processo no qual as pessoas transformam conhecimentos científicos 

em conhecimentos de senso comum, ou seja, transformam estudos e leis científicas em ideias 

comuns com entendimentos médios, próprios à maioria das pessoas. Moscovici caracteriza o 

senso comum como “a forma de compreensão que cria o substrato das imagens e sentidos, 

sem o qual nenhuma coletividade pode operar” (ibid., p. 48). 

Em suas próprias palavras, interessou-se no poder das ideias de senso comum, isto 

é, no “estudo de como, e por que as pessoas partilham o conhecimento e desse modo 

constituem sua realidade comum, de como eles transformam ideias em práticas”. (ibid., p.49). 

Desse modo, Moscovici (ibid.) entende as representações sociais como sendo 

sistema de valores, ideias e práticas que adquiriram duas funções, a de ser convencional aos 

olhos do mundo partindo de uma concepção incomum, transformando-a em real. A segunda 

função é de ser prescritiva, ou seja, são colocadas em prática até que a sociedade sinta a 
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necessidade de adotar outro comportamento, condizente com os valores e ideias da época, 

sempre respondendo a estímulos. 

As representações que nós fabricamos – duma teoria cientifica, de uma nação, de um 

objeto, etc. – são sempre o resultado de um esforço constante de tornar real algo que 

é incomum (não-familiar), ou que nos dá um sentimento de não-familiaridade. E 

através delas nós superamos o problema e o integramos em nosso mundo mental e 

físico, que é, com isso, enriquecido e transformado. Depois de uma série de 

ajustamentos, o que estava longe, parece ao alcance nossa mão; o que era abstrato 

torna-se concreto e quase normal [...] as imagens e ideias com as quais nós 

compreendemos o não-usual apenas trazem-nos de volta ao que nós já conhecíamos 

e com o qual já estávamos familiarizados (Ibid., p.58). 

 

Com relação à segunda função da representação social, Moscovici diz: 

 

A dinâmica das relações é uma dinâmica de familiarização, onde os objetos, pessoas 

e acontecimentos são percebidos e compreendidos em relação a prévios encontros e 

paradigmas. A memória prevalece sobre a dedução, o passado sobre o presente, a 

resposta sobre o estímulo e as imagens sobre a realidade (Ibid.., p.55) 

 

Estamos sempre em busca de explicação sobre o que temos a ver com o mundo 

que nos cerca, porque e como o habitamos. É necessário, incontáveis vezes ao longo da vida, 

se localizar física e intelectualmente, se ajustar, se conduzir, para resolver problemas que o 

mundo impõe. Segundo Denise Jodelet (1989), é por isso que construímos representações. 

Não somos seres que lidam apenas com automatismos, da mesma forma que não estamos 

alocados em um vazio social, há um mundo que compartilhamos com outros seres, e nele 

estabelecemos relações para o compreender, gerir e enfrentar.  

Sendo assim, as representações são sociais pois regem a vida cotidiana. As 

construímos para guiar a maneira como nomeamos e definimos em conjunto a realidade do 

mundo que nos cerca, e assim o interpretamos para escolher um lado, e se for preciso, 

defendê-lo. A representação social circula nas rodas de conversa, são transmitidas pelas 

palavras, divulgada nos veículos midiáticos, afirmadas no comportamento individual e 

coletivo.  

Para a autora, a representação social tem cinco características fundamentais que 

abarcam o conceito teórico. 

a) É sempre representação de um objeto; 

b) Tem sempre um caráter imagético e a propriedade de deixar 

intercambiáveis a sensação e a ideia, a percepção e o conceito; 

c) Tem um caráter simbólico e significante; 

d) Tem um caráter construtivo; 
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e) Tem um caráter autônomo e criativo. 

Tomamos como exemplo o empoderamento feminino em épocas atuais. A figura 

representada socialmente no século XX era responsável pelos trabalhos domésticos e 

educação dos filhos. Hoje, não só traçam uma carreira promissora, como assumem cargos 

estratégicos em grandes companhias. Aqui se faz necessário abordar isoladamente o 

empoderamento feminino como parte do movimento social, uma vez que o definimos como o 

ato de ceder e conceder espaço e poder às mulheres no cenário social, garantindo que elas 

possam lutar pela igualdade de direitos. 

O aumento da escolaridade, a urbanização e o movimento industrial levaram a 

mulher a frequentar espaços públicos e privados, a se inteirar do cenário político, econômico e 

social e, assim, ganhar mais voz e autonomia dentro de casa. A partir daí, os movimentos e 

reinvindicações feministas da metade final do século XX foram a mola propulsora para a 

mudança da concepção do papel feminino na sociedade. Diz Romanelli (2003, p. 77), “ao 

questionarem os fundamentos das relações entre homens e mulheres, as diversas linhas desse 

movimento deram legitimidade à luta pela igualdade entre os gêneros e construíram novas 

representações sobre a posição feminina na família e na sociedade”. 

Voltando à Jodelet (1989), esse exemplo mostra que as representações sociais são 

fenômenos complexos sempre ativos na vida social. Dentro desse contexto assinalam-se 

diversos elementos constituintes da representação social da mulher como agente social: 

informativos, cognitivos, ideológicos, culturais, normativos, crenças, valores individuais e 

familiares, atitudes, opiniões, imagens, e tantos outros. Esses elementos são sempre 

organizados como uma espécie de saber que traduz o estado que chamamos de realidade. 

A trajetória do empoderamento feminino também abre espaço para a aproximação 

de um primeiro conceito sobre representação social em que a comunidade científica concorda: 

“é uma forma de conhecimento, socialmente elaborado e compartilhado, que tem um objetivo 

prático e concorre para a construção de uma realidade comum a um conjunto social” (ibid., 

p.36). Chamado aqui como “saber do senso comum”, essa forma de conhecimento não se 

aproxima do conhecimento científico. Mas ainda assim, essa forma de conhecimento é 

encarada como um objeto de estudo igualmente legítimo, por ter relevância na vida social e 

por trazer esclarecimentos a respeito dos processos cognitivos e das interações sociais. 

Falando em identidade, ela diz respeito ao ser individual, caracteriza aquilo que se 

é. Mas antes disso, vamos chamar à discussão o multiculturalismo. Geralmente, ele está 

apoiado em uma vaga e benevolente súplica à tolerância e respeito para com a diversidade e a 
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diferença. Do ponto de vista da diversidade, a diferença e a identidade são neutralizadas, pois 

coloca no centro a crítica política da identidade e da diferença. 

Quando definida como ser individual, a identidade se escora na positividade, uma 

característica independente, autônoma e autossuficiente (SILVA, 2000). Caminhando pela 

mesma linha de raciocínio, a diferença também é concebida como independente. Do lado 

oposto à identidade, ela caracteriza aquilo que o outro é. 

A representação se une à identidade e à diferença quando percebemos que a 

representação é um sistema linguístico estreitamente ligadas a relações de poder. A relação é 

bem simples: quem tem o poder de representar tem o poder de determinar a identidade. 

Representar, nesse sentido, significa determinar. É por isso que a representação é objeto 

central na teorização contemporânea sobre identidade. Colocar em xeque a identidade e a 

diferença é também questionar os sistemas representativos que lhe sustentam. 

Segundo Lippmann (1972), quando nos aproximamos da realidade, “não vemos 

primeiro para depois definir, mas primeiro definimos e depois vemos. Daí, a aproximação 

também do conceito de estereótipo: são “os tipos aceitos, os padrões correntes, as versões 

padronizadas”. Os estereótipos intervém no que entendemos como realidade, nos levando a 

agir de modo preconcebido pela cultura e transmitido pela linguagem. 

Baccega (1998) afirma que cada indivíduo vive num determinado país e pertence 

à uma classe social, é membro de uma família. Esse indivíduo circula nesse universo, constrói 

relações, ama, trabalha, aceita e rejeita aquilo que lhe é apresentado. Mas, mesmo sendo parte 

desse universo ele pouco participa dos acontecimentos: ou porque é visto como protagonista 

ou antagonista direto do fato, ou porque é espectador da história, o interpretando de acordo 

com a cultura na qual está inserido. 

Daí, a correlação que Baccega (ibid.) faz acerca dos estereótipos. Ela nos diz que 

tomamos conhecimento dos fatos e acontecimentos do nosso universo através de relatos. E 

todo relato vem carregado dos valores e estereótipos de quem relata. Mais que isso, 

geralmente, os relatos que chegam até nós são versões de vários espectadores, às quais cada 

um adicionou as suas observações. 

De fato, se representar ou criar uma representação para o outro requer que o 

sujeito se relacione com um objeto, que pode ser tanto uma pessoa quanto uma coisa, evento, 

ideia ou teoria, mas existe. Sem objeto a representação não é possível. É o ato de pensar que 

estabelece essa relação entre o sujeito e o objeto e lhe confere características específicas 

quando comparado a outras atividades mentais. A representação mental aqui mencionada 
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apresenta o objeto e institivamente lhe toma o lugar quando ele se faz ausente. A 

representação, enfim, é a representante mental do objeto figurativo. De outro ângulo, o ato de 

pensar também permite que a representação carregue a marca do indivíduo, sua identidade e 

atividade. Esses aspectos remetem à natureza construtiva e criativa da representação, que 

passa a abranger uma parte de reconstrução, interpretação do objeto e expressão do sujeito 

quando encontra aquele objeto. 

 

2.1 DO CINEASTA E DO FILME 

Conhecido pelo uso excessivo de violência, cenas sangrentas, narrativas 

carregadas de vingança, diálogos que exageram na verborragia e cenas que apelam para o 

encanto da música e da dança, Quentin Tarantino escreveu e dirigiu Django Livre, um filme 

ambientado no final do século XIX. Nesse estudo, o filme Django Livre será nosso objeto de 

contextualização e análise da representação social. 

Para essa leitura dos anos de escravidão no sul dos EUA, Tarantino buscou 

inspiração nos filmes de faroeste italiano, de onde deriva Django, o personagem principal. 

Assim como no filme homônimo de Sergio Corbucci, de 1966, o Django construído por 

Tarantino é um vingador que vai contra tudo e todos que já lhe fizeram mal em busca da 

liberdade de sua amada. 

Tarantino já flertava com o chamado cinema western há bastante tempo. O tipo de 

película e os filtros que Tarantino utilizava desde a sequência de Kill Bill 2 , de 2004, criavam 

reproduções fiéis de seus filmes favoritos, além da grande proporção de quadro onde a 

posição dos personagens e a profundidade de campo se relacionam como em um “dança” 

sincronizada, característica presente nas obras de Leone e Corbucci nos anos 60 e 70. 

A tempo, o cinema western começou a se popularizar na década de 1930 e é até 

hoje um gênero recorrente em Hollywood. Ele conta histórias primordialmente ambientadas 

no velho oeste americano, normalmente centrado no estilo de vida dos cowboys e pistoleiros, 

armados com revólveres e rifles da época, prontos pra matar ou morrer em cima dos seus 

cavalos. Esses personagens são construídos levando em consideração a vida no campo, no 

interior, no velho oeste: usam o notório chapéu, bandanas, esporas, botas e roupas de 

camurça. O centro das produções cinematográficas do western é a ameaça. Na maioria das 

vezes a história acontece em territórios ignorados ou desregrados, o que acaba sendo alvo 

fácil para ataques de índios, bandidos ou caçadores de recompensa. 



X Café com Leitura e V Seminário de Leitura, Espaço e Sujeito – Goiânia, 27 e 28 de Junho de 2019 - ISBN: 
978-85-495-0278-0 

 

 

288 
 

Todo esse namoro de Tarantino com o western acabou dando vida à Django Livre, 

que por ser um faroeste construído por Tarantino, passou longe de ser um faroeste legítimo. 

Segundo Brum (2013) “é um filme de gênero sobre o cinema de gênero”. Ele completa 

dizendo: 

O diretor sempre prezou pela metalinguística em seus filmes – longe de ser uma 

visita a um museu de imagem, é uma percepção aberrante, tanto na história quanto 

na maneira de se dirigir um filme do gênero; um compêndio de muitas ferramentas 

narrativas e linguagens estéticas do audiovisual que se consolidaram ao longo do 

século vinte; Django Livre é “errôneo” em sua própria concepção – não se passa no 

Oeste selvagem, mas no Sul escravista, invocando todo um passado de ódio racial 

encenados com constante humor negro pelo diretor (ibid.).  

 

Assim, a relação contraditória deixa de envolver a expansão da fronteira a focar 

na reescritura de uma história escrita com sangue. 

Uma fila de escravos negros acorrentados uns aos outros atravessa uma floresta na 

madrugada fria do sul dos EUA, acompanhada de perto por dois cowboys a cavalo segurando 

espingardas. É um começo atípico nos filmes de Tarantino, sem ação, sem sangue, sem 

diálogo. O silêncio nos dá tempo para assimilar o que estamos vendo, o horror da escravidão e 

do racismo. Digamos que a “moral da história” já está ali, na nossa cara, na primeira cena. 

A narrativa gira em torno de três tramas principais: as recompensas milionárias 

que o Dr. King Schulz (Christoph Waltz) ganha ao encontrar e matar criminosos; o mercado 

cruel de negros no período imediatamente anterior à eclosão da Guerra de Secessão (1861-

1865), e a história de amor incondicional de Django e Broomhilda von Shaft, a bela e corajosa 

escrava. Para relembrar, a Guerra de Secessão dividiu os EUA ao meio, de um lado os estados 

do sul, que tinham uma economia baseada no latifúndio escravista e na produção de algodão 

voltada para a exportação. Do outro lado, estavam os estados do sul, que defendiam a 

abolição da escravidão e possuíam a economia baseada na indústria. O conflito de interesses 

deflagrou a guerra. 

Voltamos, então, à linha do tempo do filme. O choque da primeira cena é cortado 

quando uma pequena carruagem com um gigantesco e inesperado dente no teto aparece. 

Quem a dirige é um amigável dentista alemão que se apresenta como Dr. King Schulz. Ele 

desce, pergunta se alguém conhece os irmãos Brittle, e quando recebe uma resposta positiva, 

passa a negociar a compra do negro Django, seu parceiro de cena em quase todo o filme. 

Quando um dos cavaleiros desconfia de suas intenções e decide enfrentá-lo, ele finalmente 

mostra a que veio e estoura a cabeça do valentão, ao passo que o outro é derrubado pelo 

cavalo feriado e quebra a perna. É aí que descobrimos que, na verdade, o Dr. Schulz se 

esconde atrás a fantasia de dentista, mas é um caçador de recompensas inabalável. Naquele 
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momento, ele está em busca dos irmãos Brittle, feitores da fazenda Corrigan, e que Django 

conhece muito bem. Os dois, então, se unem em um propósito só. 

O choque e a reprovação das populações das pequenas vilas e cidades ao ver um 

negro montado em um cavalo, com uma arma na cintura, dono de si, é significativo da 

representação social a que estão submetidos até os dias de hoje. Na trajetória do filme e no 

diálogo entre Django e Schultz percebemos a distinção dos diferentes tipos de escravos, 

destinados a diferentes tarefas. O próprio Django, por exemplo, é marcado como escravo 

fugitivo, servindo apenas para as tarefas extenuantes e considerado mercadoria desvalorizada. 

Os escravos mais corpulentos são “peças de coleção”, muitas vezes usados para a diversão 

dos senhores, como a passagem em que Candie assiste à luta entre dois escravos. Já 

Broomhilda é vista como uma moça bonita, mas corajosa e valente. Por isso, é destinada a 

trabalhos domésticos apenas. Diferente das escravas obedientes, não é entregue aos senhores 

quando esses querem prazer. A segregação espacial também é bem representada, aparecendo 

em alguns trechos do filme através da infração de todas essas conveniências sociais. 

A atuação de Christoph Waltz, na pele do simpático/humano quase deus Dr. 

Schultz é notável. É ele o responsável por fazer o filme transitar entre a comédia e o suspense. 

É colocado ali como alguém completamente despido de preconceitos, que faz de tudo para 

salvar vidas inocentes, mas também é um caçador inabalável em seus propósitos. A sutileza 

de sua fala, seus gestos e trejeitos, suas reações e expressões nos contam antes mesmo da ação 

o que está por vir, como na cena que antecede o derramamento de sangue na mansão de 

Candie, já na fase final do filme. Sem dizer uma palavra ele revela o que fará em seguida ao 

diálogo dos dois. O que era uma possibilidade segundos antes fica explícito para quem 

acompanhou o personagem por mais de duas horas. Um homem que não escondeu, desde o 

início, a sua repugnância com a crueldade da escravidão, com certeza iria reagir à 

perversidade estampada na cara de Candie. A mesma observação vale para a sequência da 

captura de um escravo fugitivo, entregue aos cães da propriedade. Schulz tenta evitar o pior 

ao tentar comprar o escravo, mas é interrompido por Django. Ao perceber qual será o final do 

negro sua expressão consternada entrega o desfecho da cena. 

Calvin Candie, interpretado por Leonardo DiCaprio, é senhor de escravos de uma 

enorme fazenda. O conhecemos em uma cena marcante e triste. Uma sala chique, iluminada e 

grande recebe uma luta de vale tudo entre dois robustos escravos, comprados única e 

exclusivamente para proporcionar esses momentos de deleite ao seu senhor. Ele assiste tudo 

vibrando e instigando, e o sangue só para de escorrer quando um dos dois lutadores morre. 
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Calvin é dono de uma postura afeminada, dentes pretos de fumo e cabelo escovado para trás, 

alinhado e bem vestido. Essas características permitem à DiCaprio uma atuação caricata, e 

apesar dos exageros, identificamos nele uma pessoa fácil de existir na época retratada, é o 

vilão, o demônio que Dr. Schultz e Django precisam enfrentar para salvar a donzela 

Broomhilda. 

Samuel L. Jackson, no papel do escravo “domado” Stephen aparece timidamente, 

mas ganha fôlego na segunda metade de Django Livre. Aprendemos bem antes do 

personagem cravar sua importância na história que existem dois tipos de negros que causam 

fúria em outros negros: os que adoram os brancos e se submetem a capachos e os negros que 

traficam escravos. Ao conhecer Stephen percebemos que ele faz bem o tipo do primeiro. É 

uma figura que manipula o seu senhor e o coloca contra seus irmãos, que está atento aos 

detalhes e não deixa nada passar despercebido ao seu olhar maldoso. 

Enfim, vamos desvendar Django, vivido por Jamie Foxx, e que aqui assume 

também o papel de personificação da representação social do negro escravo no filme. Lá na 

cena inicial ele é o escravo injustiçado e maltratado alforriado por Dr. Schultz, estando esse 

segundo mais interessado na recompensa do que no bem estar do primeiro. Ao virar parceiro 

do dentista, Django assume a persona de pistoleiro invencível – óculos escuros e figurino 

estiloso em cima do seu cavalo vigoroso. Identificamos aí a primeira representação: a do 

pistoleiro, que mesmo negro, empresta à Foxx um desenho caricato de intocável, invencível e 

imortal. Aquele que tem a mira certeira, mas nunca é atingido. 

Já no clímax do filme as teorias raciais desenvolvidas no século XIX baseadas nas 

definições da superioridade biológica registrada nos discursos da população da Europa é 

retratada na cena em que Candie, alertado por seu fiel escudeiro, percebe que está sendo 

enganado. Ele expõe a teoria serrando um crânio e apontando as diferenças cerebrais entre 

brancos e negros, ligando estes últimos à subordinação, justificando, dessa forma, a 

escravidão. Da perspectiva da representação social, escravos são seres humanos inferiores, 

submissos, fadados ao trabalho exaustivo e desumano. 

Ao tentar reescrever o processo histórico e permitir aos vencidos assumir um novo 

papel, Tarantino autoriza que seja instaurada uma afronta contra os séculos de dor, 

humilhação e violência que a escravidão provocou. Ao explodir a Casa Grande, Django 

derrota os escravocratas e a própria escravidão moderna. Temos aí o apogeu da proposta de 

reinvenção histórica interpretada por Quentin Tarantino. 
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A temática da vingança, muito presente nos filmes de Tarantino, resgata alguns 

dos argumentos básicos do melodrama, ainda que adaptados: a luta entre o bem e o mal, o 

amor e o ódio, a família e a moralidade (SILVA, 2017). Raciocinando nessa ordem, Django 

Livre é também um conto de fadas. Um violento, vingativo, cruel e heroico conto de fadas.  

 

3 CONCLUSÃO 

Django Livre é a visão do sul aos olhos de um negro. O escravo Django, ao longo 

de três horas de filme, se torna o homem alforriado que reescreve sua história. A longa 

trajetória do filme o separa em dois principais blocos. O primeiro, aborda o (re)nascimento e 

criação do mito Django e suas provações. Já no segundo bloco esse mito em forma de herói 

coloca a baixo todos aqueles que o escravizaram e o separaram da sua amada. 

Django Livre, por muitas vezes, foi avaliado como um dos filmes mais narrativos 

de Tarantino – um único protagonista, um único conflito, uma única narrativa linear quebrada 

por viradas inesperadas – mas tal roteiro é quebrado com olhar irônico, de rompimento de 

representações tão fortes. Se os filmes de Tarantino fracassam como imitação é porque 

exploram um terreno mais interessante, o da recriação de universos tão bem representados 

socialmente. 

Para a recriação de Django Livre, o mundo sem moral e sem valores de Tarantino 

é bastante oportuno para a visão que o diretor quer dar ao racismo presenta na época. O 

heroísmo estampado em Django se dá através da desprendida combinação entre a utilização 

do phatos numa história que recusa o conceito de moral, já que a paixão e o excesso do 

determinado protagonista não aceita o enobrecimento ou engrandecimento moral, mas sua 

única motivação é resgatar sua esposa, a qual foi levada a força e entregue à rotina de abusos 

e torturas. Mais que isso, Django procura a retratação por todo o sofrimento seu e de sua 

Broomhilda. 

É a busca pelo amor de Broomhilda e o desejo por vingança que leva Django a 

fugir e a manter-se vivo. Nessa relação de amor, entre dois sujeitos negros, cujos corpos eram 

representados socialmente apenas como mercadorias e, por isso, não tem sentimentos, que as 

representações são por Tarantino rompidas. 

Também, as relações que os escravos estão sujeitos dizem muito sobre como o 

diretor pensa essa história e faz sua própria leitura sobre o regime escravocrata norte-

americano. Para Tarantino, a escravidão tem só uma função: destruir e mercantilizar vidas e a 

única coisa possível para solucionar é a resistência armada e o amor. 
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E é esse amor o libelo de liberdade de Django e Broomhilda, mas é também o 

amor pela humanidade e pelo ser humano, em toda sua essência que leva o Dr. Schultz, a 

seguir o caminho da prudência e da justiça, talvez na intenção de fazer do mundo, segundo as 

imagens do filme, um lugar melhor. 
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Resumo 

O presente artigo, por meio de uma análise realizada sobre a plataforma de streaming nacional 

Porta Curtas, tem o intuito de discutir a respeito da representatividade negra no audiovisual, 

levando em consideração a manutenção da invisibilidade e dos estereótipos na plataforma 

estudada. Assim, foi realizada uma coleta de dados visando interpretar como a plataforma 

estimula a diversidade diversidade de raça no audiovisual nacional e como seus usuários 

respondem a isso. Como metodologia, foi necessária a Pesquisa Bibliográfica e a Análise das 

Redes Sociais (ARS) em diálogo com o Mapa Noturno das Mediações. Como resultados, 

espera-se dialogar com pesquisas que se interessam por discussões sobre racismo e cinema. 

 

Palavras-chave: Audiovisual. Representatividade. Plataforma. Porta Curtas. 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

O direito à participação de pessoas negras na produção e atuação de uma obra 

audiovisual foi fruto da luta contra o racismo. Porém, a injustiça e a invisibilidade de 

personagens e profissionais negros/as no cinema ainda é uma realidade. Segundo uma 

pesquisa realizada pela Agência Nacional do Cinema – ANCINE (MINISTÉRIO DA 

CIDADANIA, 2018), na maioria das funções do audiovisual, o domínio ainda é de homens 

brancos, inclusive, no ano da pesquisa, nenhuma obra foi dirigida por mulheres negras. Essa 

questão aflora a necessidade de realizar pesquisas que discutam sobre a falta da 

representatividade negra no audiovisual e como isso afeta na manutenção do racismo na 

sociedade. 

Assim, diante desse cenário, o intuito deste texto é ler e interpretar dados 

coletados da plataforma de streaming nacional Porta Curtas, a fim de questionar se a 

plataforma em questão facilita a busca de obras com protagonismo negro, estimulando alterar 

a realidade da falta de representatividade negra no audiovisual nacional. Por streaming, a 

pesquisa entende tecnologia que transmite dados e fluxos de mídia, por isso busca-se ainda 

conhecer e analisar os hábitos de interação dos usuários com a plataforma.  
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Para realizar a discussão, foi realizado um levantamento teórico embasado, 

principalmente, nos autores Robert Stam (2003) e na proposta teórico-metodológica de Jesus 

Martín-Barbero (1997), além do levantamento e leitura de dados contidos na plataforma Porta 

Curtas, que foi executado a partir da metodologia da Análise das Redes Sociais (ARS). O 

presente texto é recorte de uma pesquisa aprovada pelo Edital do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Científica da Universidade Federal de Goiás (PIVIC/ UFG).  

 

2 DESENVOLVIMENTO  

2.1 MULTICULTURALISMO: ESTEREÓTIPO E EUROCENTRISMO  

Robert Stam (2003), em sua obra Introdução à Teoria do Cinema, apresenta como 

escola teórica o multiculturalismo, que discute conceitos como o eurocentrismo. Além de 

outras discussões, o autor apresenta um panorama histórico do cinema com relação à 

participação conturbada e invisível da imagem negra. O autor debate sobre o cinema a partir 

do multiculturalismo ao dissertar sobre a ausência negra nessa área e, também, sobre os 

discursos preconceituosos contidos na área do audiovisual.  

O multiculturalismo discutido por Stam embasa a questão racial da pesquisa. Por 

ser uma corrente que discute o cinema na perspectiva de questionar a invisibilidade teórica, o 

multiculturalismo discute sobre a ausência negra no cinema e também os discursos 

preconceituosos em relação às questões raciais. Trata-se, principalmente, do discurso 

eurocêntrico cuja “perspectiva paradigmática única, em que a Europa é considerada a fonte 

única de sentidos, o centro da gravidade do mundo, uma realidade ontológica para a sombra 

que é o restante do mundo” (STAM, 2003, p. 295).  

Ou seja, o multiculturalismo argumenta sobre a coexistência de várias culturas e 

vários cinemas o que implica na não hierarquização entre elas e também entre as teorias 

cinematográficas. Algo que não ocorre em relação às perspectivas de produção 

cinematográficas eurocêntricas, bem como em teorias do cinema que se fundamentam nestas, 

pois se ancoram na superioridade da cultura europeia sobre as demais.  

Um exemplo desse racismo teórico apontado pelo multiculturalismo está no fato 

de aspectos segregacionistas dos filmes não serem discutidos pelos teóricos e críticos de 

cinema desde a época do cinema mudo, como é levantado por Stam (2003). Para o autor, 

muitas teorias cinematográficas não enxergam o racismo, tratando-o de forma naturalizada 

nas narrativas. Entende-se que este silêncio é um ato de legitimá-lo e aceitá-lo no meio do 

audiovisual.  
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O cinema, caracterizado como a sétima arte, contempla a história da sociedade a 

partir de suas provas visuais geradas por imagens em movimento. Sendo o objeto de estudo 

para diversos historiadores, por causa de seu conteúdo representativo, além de ter sido um 

marco histórico, que interferiu no desenvolvimento da sociedade. E é por isso que os produtos 

gerados pelo cinema, além das relações mantidas dentro deste âmbito artístico, são alvo de 

tantos estudos (SILVA, 2009).  

Ou seja, as ações mantidas na esfera do audiovisual são potenciais objetos de 

estudo para a ciência. E a partir destes estudos, que mesclam as ciências sociais, sociais 

aplicadas e artes, podem-se levantar questionamentos sobre a sociedade do tempo presente. 

Tendo isso em vista, retomemos as definições do multiculturalismo e do eurocentrismo, 

levantados por Stam (2003) em sua obra Introdução À Teoria do Cinema, já citados 

anteriormente e, além desses, o do estereótipo. 

Enxergando esses conceitos dentro do audiovisual, Stam (2003) fala sobre o 

monopólio da beleza que era mantido pelas representações europeias. Personagens com mais 

destaque na trama eram e ainda são predominantemente pessoas brancas. Este fato de 

relacionar a beleza com o padrão de beleza europeu, caucasiano e masculino é um 

consentimento gerado pelos disseminadores do eurocentrismo, de forma ritualística. 

É comum vermos mais pessoas brancas representando papéis de personagens 

protagonistas nas narrativas, como o mocinho e a mocinha. Em contrapartida, o protagonismo 

negro não é comum, e quando há personagens negros eles estão, em sua maioria, 

representando papéis estereotipados.  

 

A análise de estereótipos, a dissecação crítica das repetidas e decididamente 

perniciosas constelações de traços de personagens representou uma contribuição 

inestimável ao relevar padrões opressivos de preconceito no que, à primeira vista, 

poderiam parecer fenômenos aleatórios e incipientes, destacar a devastação psíquica 

infligida por representações sistematicamente negativas dos grupos por estas 

agredidos, seja na internalização dos próprios estereótipos ou nos efeitos negativos 

da sua disseminação [...]. (STAM, 2003, p.303) 

 

Martín-Barbero (1997) também traz em sua obra Dos Meios às Mediações relatos 

importantes sobre a televisão e o cômico. Mesmo não realizando uma discussão sobre 

estereótipos, Martín-Barbero expressa o uso do termo ‘criollo’ vinculado a comédia na 

televisão da época: “E os progamas cômicos dão conta disto, a seu modo, ao encenarem uma 

imagem do criollo que leva ao extremo o engodo, o tédio, a intolencia e o engano [...]” (ibid., 

p. 319). 
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2.2 TEORIA DAS MEDIAÇÕES - SOCIALIDADE E RITUALIDADE  

Sobre a teoria das mediações de autoria do comunicólogo, filósofo e antropólogo 

Jesús Martín-Barbero (1997), que é discorrida na sua obra Dos meios às Mediações, é 

necessário entendê-la para realizar a conexão com os conceitos levantados da obra de Stam 

(2003) e para empregá-la no decorrer dos próximos tópicos.  

Martín-Barbero (1997) ao ancorar sua discussão na cultura, demonstra este 

fundamento ao vincular o melodrama à prática cultural dos folhetins, mostrando que estes são 

matrizes culturais daqueles e que foram se desenvolvendo a partir de sua popularização na 

sociedade. Além disso, destaca as primeiras informações escritas, que, essencialmente, eram 

transcrições de discursos falados, que obedeciam às regras da oralidade. Estes exemplos 

servem à essa discussão para compreender que as narrativas cinematográficas surgem a partir 

de matrizes culturais antes popularizadas socialmente. Além disso, para explicar a sociedade e 

a cultura, o autor apresenta as mediações, que é o principal ponto da obra, Dos meios às 

Mediações, que será utilizado nesta pesquisa. 

O autor explica o porquê dessa inversão do estudo, no qual meios passam a não 

ser mais os protagonistas nos estudos comunicacionais e a modificação no esquema de 

comunicação que considerava o receptor passivo.  

 

Assim a comunicação se tornou para nós questão de mediações mais que de meios, 

questão de cultura e, portanto, não só de conhecimentos, mas de reconhecimento. 

Um reconhecimento que foi, de início, operação de deslocamento metodológico para 

rever o processo inteiro da comunicação a partir de seu outro lado, o da recepção, o 

das resistências que aí têm seu lugar, o da apropriação a partir de seus usos. 

(MARTÍN-BARBERO, 1997, p. 16.). 

 

Ou seja, as mediações as quais o filósofo se refere, são as articulações entre 

comunicação, cultura e política. Com base nesses três pilares, Martín-Barbero (2018, p.16) 

apresenta um mapa (Figura 1) que demonstra as complexidades acarretadas a partir das 

relações entre elas. 
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Figura 1 - Esquema Visual do Mapa Metodológico  

 
Fonte: Martín-Barbero (2018) . 

 

Este mapa traz um esquema visual do método que irá embasar a análise da 

plataforma Porta Curtas, bem como os usos dela por seus usuários, sendo que realizamos um 

recorte voltado às mediações da sociabilidade e ritualidade, com relação as competências de 

recepção.  

A partir dos estudos de Martín-Barbero (2018), as mediações escolhidas, 

socialidade e ritualidade, para permear a pesquisa, mesmo estando relacionadas, podem e 

devem ser compreendidas separadamente. Porém, de início, compreender como o termo 

mediação é discutido dentro desta teoria de comunicação faz-se importante.  

 

A mediação deve ser entendida como o processo estruturante que configura e 

reconfigura tanto a lógica da produção quanto a lógica dos usos. Ela exige pensar ao 

mesmo tempo o espaço da produção, assim como o tempo do consumo, ambos 

articulados pela vida cotidiana (usos/consumo/práticas) e pela especificidade dos 

dispositivos tecnológicos e discursivos das mídias envolvidas (LOPES, 2018, p.17). 

 

Além disso, não podemos esquecer que a política, a comunicação e a cultura são a 

base das mediações, que mantêm esse processo de produção e uso estruturado. Ou seja, a 

socialidade e a ritualidade, mesmo sendo escolhidas como recorte para analisar a plataforma e 

os usuários do Porta Curtas, estão relacionadas diretamente com essa tríade. Entendendo o 

que são as mediações, precisamos enxergá-las dentro do nosso recorte a partir do consumo 

que ocorre dentro da plataforma.  

A socialidade, segundo Martín-Barbero é formada no ato das relações cotidianas, 

e “é por sua vez lugar de ancoragem da práxis comunicativa e resulta dos modos e usos 

coletivos de comunicação, isto é, de interpelação/constituição dos atores sociais e de suas 

relações [...] com o poder.” (MARTÍN-BARBERO 2018, p.17). Ou seja, devemos olhar para 

as relações para enxergar o funcionamento da socialidade.  
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Assim, a análise realizada dentro desta pesquisa é a partir da lógica da socialidade 

no que concerne às relações mantidas dentro da plataforma, com a plataforma e os com os 

curtas, a partir do conteúdo dos comentários publicados pelos usuários da mesma. 

Sobre a ritualidade, Martín-Barbero exemplifica bem tal mediação ao descrevê-la 

como gramáticas da ação, que simboliza atos cotidianos e recorrentes. Assim, a ritualidade 

traz à tona os “ritmos e formas, seus cenários de interação e repetição” (MARTÍN-

BARBERO, 2018, p.18). Mediante o contexto investigado, que foi a atividade realizada na 

análise da plataforma, ao investigar rituais mantidos com relação ao audiovisual dentro do site 

Porta Curtas. 

 

3 METODOLOGIA  

 

Além do mapa noturno, proposto por Martín-Barbero (2018), para coleta de 

dados, utiliza-se da Análise das Redes Sociais (ARS), que “é um instrumento 

tradicionalmente utilizado para estudar as redes ‘invisíveis’, informais, espontâneas e não 

intencionais oriundas das inter-relações em sociedade (GROSSETTI apud GOMIDE; 

SCHÜTZ, 2014, p. 820). 

A aplicação da Análise das Redes Sociais está relacionada com dois termos 

importantes, “nós (compostos por indivíduos, instituições ou grupos) e conexões (constituídas 

pelos diferentes tipos de interação proporcionados pelo sistema, tais como comentários, 

hyperlinks, etc.)” (SILVA, 2017, p. 91). Dessa forma, podemos classificar os nós como os 

próprios usuários da plataforma, e as diversas ferramentas mantidas no site como as conexões. 

Assim, correlacionando as redes sociais em contexto digital com as mediações 

escolhidas têm-se como enfoque de leitura que: a socialidade, que é empregada na análise do 

formato que a plataforma oferece para acontecer a relação entre o usuário e o curta-metragem; 

e a ritualidade, que embasa a análise dos hábitos dos usuários dentro da plataforma. 

 

4 ANÁLISE DE DADOS 

A plataforma analisada, Porta Curtas, segundo informações disponibilizadas no 

próprio site, “é um projeto que visa não apenas trazer os melhores curtas-metragens 

brasileiros para a internet, mas também formar um painel representativo da produção nacional 

de curtas em termos de décadas, técnicas, tendências e elencos” (PORTA CURTAS, 2019). 

Além disso, é a primeira plataforma brasileira a disponibilizar curtas-metragens nacionais e 
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sem cortes, com seus respectivos créditos.  Atualmente, a plataforma é mantida pelo Canal 

Curta e possui o apoio do site Local Web e do Ministério da Cultura do Brasil.  

Seguindo a proposta metodológica da ARS, sobre a manutenção dos nós e as 

conexões, que efetivam a socialidade na plataforma, há um déficit com relação às conexões. 

Ao analisar as ferramentas que fomentam a socialidade, como área dos comentários, por 

exemplo, nota-se que elas não impulsionam o ato de comentar, pois há algumas barreiras, 

como o fato dos comentários não serem postados em tempo real, porque, primeiramente, eles 

passam pela avaliação de um administrador, que pode aprová-los ou não.  

Outro fator que dificulta a socialidade dentro da plataforma é a não possibilidade 

de responder comentários já feitos, não permitindo discussões entre os usuários da plataforma 

sobre os conteúdos assistidos. O Porta Curtas (Figura 2) poderia ser um espaço de cinefilia 

digital. A área dos comentários passa despercebida ao olhar, por não chamar atenção diante 

tantas informações na página e para ver os comentários de outros usuários é preciso sair da 

página que o curta está.  

 

Figura 2 - Layout da página do curta 

 

Fonte: Print da plataforma Porta Curtas (2019)  

 

Porém, o Portal Curtas incentiva o uso das estrelas para avaliar o curta, ao deixar 

essa ferramenta com um tamanho maior e uma cor chamativa em comparação aos outros 

elementos da página, estimulando um contato com a plataforma e o curta-metragem. Após 



X Café com Leitura e V Seminário de Leitura, Espaço e Sujeito – Goiânia, 27 e 28 de Junho de 2019 - ISBN: 
978-85-495-0278-0 

 

 

300 
 

buscar na plataforma pelas conexões, foi possível encontrar os pontos chaves do site que 

trazem diversas informações para o tema pesquisado.  

A partir dos rankings – representação de dados estatísticos –, que podemos 

considerar como conexões, sendo eles categorizados como: “Mais vistos”, os curtas mais 

assistidos; “Mais comentados”, os que obtiveram mais engajamento na área dos comentários; 

“Mais votados” (Figura 3); que tiveram maior avaliação do curta; e “Mais clicados”, referente 

aos diretores mais procurados dentro da plataforma.  

 

Figura 3 - Exemplificação de um dos quatro Rankings analisados  

(A figura não faz referência aos dados do dia 23/03/2019)
 
 

 
Fonte: Print da plataforma Porta Curtas (2019). 

 

Assim, foi analisado o conteúdo considerado popular da plataforma, que resultou 

no estudo sobre a representatividade negra dentro do Porta Curtas, levando em conta a 

ritualidade do público, ou seja, os usos que estes fazem da plataforma. Para isso, foi 

necessário assistir os curtas analisados, e quando a obra não estava disponível para 

visualização foi necessário buscar pelo elenco, trailers e outras informações que pudessem 
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ajudar a complementar a análise. A seguir, a Tabela 1 indicando a ritualidade mantida dentro 

da plataforma, segundo as quatro categorias citadas.  

Tabela 1 - Pesquisa realizada no Porta Curtas 

 

Data: 23/03/2019 

Categoria Personagens Negros 
Quantidade de Curtas no 

Ranking 

Mais Vistos 4 10 

Mais Comentados  1 5 

Mais Votados  2 5 

Mais Clicados 0 10 

Total 7 30 

Fonte: Autoria da pesquisa (2019). 

 

Na primeira tabela estão alocadas todas as categorias que realizam rankings sobre 

os curtas. Analisando a primeira categoria, “Mais Vistos”, que possui um ranking de dez 

nomes referentes aos curtas catalogados do site, três deles possuía personagens negros/as. 

Soledad (2015), um dos três curtas, apresenta uma figurante/personagem mulher, empregada 

de um bar deplorável. Nenhum dos personagens do curta possuía falas, porém, o tempo de 

tela desta personagem foi extremamente curto. A outra obra audiovisual é do gênero 

documentário, Quem Matou Eloá? (2015), e possui uma personagem negra, que analisa um 

caso de feminicídio. Ela possuía o mesmo tempo de fala perante as outras mulheres.  

E, por último, A Invenção da Infância (2000), outro curta do gênero 

documentário, que expõe a diferença entre ser criança e ter infância. Parte das crianças que 

participavam dos relatos retratando a infância de uma criança em extrema pobreza eram 

negras. Assim, dentre dez curtas, sendo eles os mais assistidos do site, três deles possuem 

personagens negros/as, entretanto, em nenhum dos três atuam como protagonistas. 

Já na categoria “Mais Votados”, sendo que esta realiza o ranking somente com 

cinco curtas, ao todo, cinco personagens negros puderam ser observados. Sendo que, 

novamente, o documentário sobre o caso de feminicídio aparece. Na segunda posição, temos 

um curta-metragem de animação, Imagine uma Menina com Cabelos de Brasil... (2010), 

sobre o preconceito cultural a partir de uma metáfora. A narrativa traz uma personagem negra, 

porém, não como protagonista. Já o outro curta, No Devagar Depressa dos Tempos (2014), 
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também do gênero documentário, realizou entrevistas com mulheres, crianças e alguns 

homens. Parte deles são negros/as e mestiços/as, sendo que todos vivem em extrema pobreza.  

Na última categoria, “Mais Comentados”, o ranking possuía quatro curtas. Porém, 

foi a categoria mais desafiadora para realizar a análise sobre o conteúdo das narrativas, pois 

dentre os quatro curtas, somente um está disponível no site para visualização. Os outros três 

não possuem muitas informações armazenadas nem na ferramenta de busca Google, ou 

acessíveis em outra plataforma para poder assisti-los. Entretanto, foi possível verificar a 

presença de uma personagem negra em um dos curtas da categoria, Stanley (2016). A obra 

retrata a história de um jovem homossexual no sertão. Entretanto, não foi possível realizar 

uma análise do protagonismo sobre a personagem negra na história, pois só estava 

disponibilizado o trailer, que não nos oferece essa informação.  

A última tabela apresenta a categoria denominada “Mais Clicados”, diferente das 

outras, é referente aos diretores dos curtas-metragens armazenados no site Porta Curtas. Ao 

buscar pelos dez nomes que estavam no ranking foi possível perceber que todos eram 

homens, caucasianos, em torno dos quarenta anos de idade. Ou seja, não há diretores negros, 

tampouco diretoras negras. Além disso, alguns não possuíam biografia disponível na rede de 

busca Google, porém, foi possível encontrar fotos e algumas informações de cada um. 

 

5 CONCLUSÃO 

Segundo uma breve descrição da plataforma disponível no FAQ, Perguntas Mais 

Frequentes do site, o Porta Curtas é “um projeto que visa não apenas trazer os melhores 

curtas-metragens brasileiros para a internet, mas também formar um painel representativo da 

produção nacional de curtas em termos de décadas, técnicas, tendências e elencos.” (PORTA 

CURTAS, 2019). Ou seja, o projeto defende a representatividade como lema. Entretanto, a 

plataforma não oferece ferramentas que engajem os usuários a praticarem hábitos de consumo 

voltados à diversidade racial, mantendo um padrão nas escolhas e estilos de curtas-metragens, 

que foi possível perceber ao analisar as obras mais populares.  

Sobre a análise da socialidade dentro da plataforma, a partir dos comentários, não 

há engajamento relacionado a discussões dinâmicas e produtivas, já que a parte dos 

comentários não permite esse diálogo. Mesmo que o curta traga algum tipo de reflexão, sendo 

ele ou não sobre questões raciais, os usuários não efetuam uma reflexão conjunta, 

empobrecendo as conexões com os nós. Assim, a plataforma acaba virando só um lugar para 

assistir, sem a possibilidade de debates enriquecedores. 
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Com relação à ritualidade dos usuários, a partir da análise dos rankings, é possível 

perceber a invisibilidade negra. Nenhum diretor/a negro/a entre dez nomes, comparando com 

o número de curtas dentro de cada ranking, a porcentagem de representatividade é 

insignificante de tão poucas personagens negras contidos no enredo dos curtas analisados. 

Sendo que somente em um há protagonismo negro, porém, retratando um personagem em 

circunstâncias negativas.  

Importante entender como o audiovisual consegue legitimar e divulgar padrões 

racistas. Nota-se isso por se tratar de uma indústria de entretenimento que alcança inúmeros 

públicos, transbordando barreiras territoriais. Além de ser um espelho da sociedade, revelando 

que o racismo ainda persiste. Portanto, mesmo o Porta Curta possuindo um painel 

representativo da produção nacional, isso não é o bastante para reverter a realidade 

invisibilizada e marginalizada do/a negro/a dentro do audiovisual nacional. 
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A LEITURA D’O MECANISMO DA TELEVISÃO 

EIXO TEMÁTICO 7 – LEITURA: IMAGEM E IMAGINÁRIO 

 

André Barcellos Carlos de Souza
3
 

 

Resumo 

O trabalho discute como a produção e reprodução do capital é objetivada na televisão 

em geral e na série televisiva da Netflix O Mecanismo, de José Padilha, daí a ambiguidade do 

título. O autor/diretor, ao estabelecer n’O Mecanismo a corrupção como o “câncer” da 

sociedade capitalista, deliberadamente elege algo da ordem do subjetivo, da moral, como 

causa das condições desiguais da sociedade do capital, deslocando intencionalmente ou não as 

determinações sociais objetivas para o plano subjetivo. Ademais, postula que a televisão 

brasileira, imbricada com o capitalismo tardio, é um objeto cujo procedimento de razão atua 

não apenas na esfera da reprodução da cultura, mas, fundamentalmente, na sua produção pela 

via da formação do público. Nesse sentido, discute os limites e as possibilidades dos 

processos formativos e educativos da televisão. 

 

Palavras-chave: Leitura de séries televisivas. Corrupção. Televisão e processos formativos. 

 

Os Mecanismos – uma reciprocidade constitutiva 

 

Considerada como emblema da indústria cultural, nos termos das análises e reflexões de 

Adorno e Horkheimer, a televisão encarnada n’O Mecanismo,
4
 de José Padilha permite, como 

objeto heurístico a ser desvelado, expor os limites e as possibilidades dos processos 

formativos e educativos da televisão, tendo como categoria de análise central a maneira como 

a (re)produção do capital se objetiva “nesses mecanismos”. Para Padilha, que representa e 

atua em acordo com os interesses de uma determinada classe social, a política econômica 

capitalista propicia ubiquamente a democratização da igualdade e da liberdade, mas é 

impedida pelos indivíduos corruptos. Em face disso, o autor/diretor trabalha para manter 

intacto o mecanismo do capitalismo ao criar a ilusão da sua não contradição. A contradição 

real, causa das desigualdades sociais é encarnada na televisão, ao mesmo tempo em que 

sujeita essa contradição à sua racionalidade. A irracionalidade do modo de funcionamento do 

capitalismo determinante da miséria humana relativa é representada como racional. A forma e 

o conteúdo da organização social está implicado nessa série televisiva na instrumentalização 

do funcionamento social – apenas na sua manutenção e não na sua crítica –, porque tanto a 

leitura que a série faz da realidade como a leitura que propicia aos telespectadores, obstruem a 

                                                
3
 Professor Adjunto da Faculdade de Educação da UFG. Email: andrebcsouza@gmail.com 

4 Série televisiva da Netflix, que estreou sua temporada com oito episódios, em 23/03/2018. 
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compreensão das contradições dos elementos constituidores da realidade. As questões sociais 

não são tratadas em sua complexidade e restam apenas como casos particulares. O espectador 

dificilmente, senão in totum, fica impossibilitado de referenciar racionalmente as histórias e 

os personagens às questões objetivas. Tal procedimento produz e retroalimenta o movimento 

da propriedade privada e sua tendência de dissociar sociedade e indivíduo como realidades 

distintas e autônomas entre si, e opera mais além, resultando na manutenção da ilusão 

imaginária necessária ao desenvolvimento do capitalismo, qual seja, a valorização do 

indivíduo supostamente livre em detrimento do indivíduo como ser social. Afinal, segundo 

Adorno, 

pela revelação das implicações sóciopsicológicas e dos mecanismos da 

televisão, que frequentemente operam sob a máscara do falso realismo, não 

somente se podem melhorar os espetáculos, mas também, o que é talvez 

mais importante, será possível sensibilizar o público em geral para os efeitos 

de alguns desses mecanismos (ADORNO, 1973a, p. 546). 

 

A (re)produção do capital objetivada na indústria cultural da qual Padilha se serve é a 

tentativa de negar a contradição da realidade, de submeter o real às determinações dos 

indivíduos isolados. O autor/diretor, ao estabelecer n’O Mecanismo a corrupção como o 

“câncer” da sociedade capitalista, delega ao plano das relações intersubjetivas a possibilidade 

da prosperidade e do bem-estar da sociedade, de uma suposta ordem e harmonia social. “Sua 

vitória [da indústria cultural] é dupla: a verdade, que ela extingue lá fora, dentro dela pode 

reproduzir a seu bel-prazer como mentira” (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 111). 

N’O Mecanismo, de José Padilha, a (re)produção do capital não é problematizada. É 

apenas um pano de fundo, uma paisagem abstrata, uma natureza morta, apesar de ser muito 

concreta e viva. Há uma naturalização dos processos sociais: aquilo que é história, produto do 

desenvolvimento humano, é mostrado como algo “naturalmente” humano. O capitalismo é 

objetivado como se fosse o desenvolvimento natural do humano, sem apresentar contradições. 

N’O Mecanismo se objetiva aquilo que Marx denomina como “a muda coação” formadora da 

(ir)racionalidade do capital: 

Não basta que as condições de trabalho apareçam num pólo como capital e 

no outro pólo, pessoas que nada têm para vender a não ser sua força de 

trabalho. Não basta também forçarem-nas a se venderem voluntariamente. 

Na evolução da produção capitalista, desenvolve-se uma classe de 

trabalhadores que, por educação, tradição e costume, reconhece as 

exigências daquele modo de produção como leis naturais e evidentes. A 

organização do processo capitalista de produção plenamente constituído 

quebra toda a resistência, a constante produção de uma superpopulação 
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mantém a lei da oferta e da procura de trabalho e, portanto, o salário, em 

trilhos adequados às necessidades de valorização do capital, e a muda coação 

das condições econômicas sela o domínio do capitalista sobre o trabalhador. 

A violência extra-econômica direta é ainda, é verdade, empregada, mas 

apenas excepcionalmente. Para o curso usual das coisas, o trabalhador pode 

ser confiado às “leis naturais da produção”, isto é, à sua dependência do 

capital que se origina das próprias condições de produção, e por elas é 

garantida e perpetuada (MARX, 1985, p. 277). 

 

São as condições sociais objetivas desse modo de produção que internalizadas 

constituem a subjetividade própria ao capitalismo. Daí que Marx reconhece, desvela e implica 

o indivíduo na produção e a reprodução do capitalismo, “por educação, tradição e costume”. 

A série de José Padilha instrumentaliza a “muda coação” porque nela as condições objetivas 

são representadas como se fossem naturais, eternizadas, sobretudo na elegia centrada em 

certos indivíduos autônomos e isolados – como modelo de comportamento capaz de 

reconfigurar as relações sociais –, que canalizam a reação do público e repõe a ideologia do 

capitalismo criticado por Marx. A ilusão funcionalmente necessária da dicotomia e do 

antagonismo entre o indivíduo e a sociedade, que surge como estruturante do mecanismo de 

produção e reprodução da sociedade burguesa.  

A indústria cultural, a televisão em geral e essa série em particular, funcionam como 

instrumentos ideológicos, não no sentido de uma falsa consciência, mas como repetição e 

legitimação das condições objetivas, como se essas não fossem atravessadas e constituídas por 

contradições. Nesses instrumentos há uma reciprocidade constitutiva entre os mecanismos de 

(re)produção do capitalismo e a forma/conteúdo da indústria cultural. Nessa, a contradição 

real é objetivada como se fosse uma contradição resolvida, esse é o seu aspecto político. 

Segundo Adorno e Horkheimer, 

Se, em nossa época, a tendência social objetiva se encarna nas obscuras 

intenções subjetivas dos diretores gerais, estas são basicamente as dos 

setores mais poderosos da indústria: aço, petróleo, eletricidade, química. 

Comparados a esses, os monopólios culturais são fracos e dependentes. Eles 

têm de se apressar em dar razão aos verdadeiros donos do poder, para que 

sua esfera na sociedade de massas [...] não seja submetida a uma série de 

expurgos. [...] A unidade implacável da indústria cultural atesta a unidade 

em formação política (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 100). 

 

Essas constatações empíricas, embora tenham sido publicadas em 1947, 

permanecem atuais no sentido formal e no sentido crítico. No sentido crítico a objetivação do 

capital ainda “se encarna nas obscuras intenções subjetivas dos diretores gerais”, constituiu as 
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produções no passado, perpetua-se hoje nas produções contemporâneas, e projeta-se, 

enquanto tendência, ao futuro, constituindo uma unidade de formação política. O sentido 

irônico contido em “obscuras intenções subjetivas” se reporta a espontaneidade dos diretores 

como mera aparência imediata na indústria cultural, como sendo a contra-face real da 

abstração despersonificada do capital. Assim, a indústria cultural continua imbricada com os 

setores mais poderosos do ponto de vista econômico, político e ideológico. Essa afirmação de 

Adorno e Horkheimer – na qual os mecanismos de controle, a estrutura total, as exigências 

dos financiadores e os padrões estabelecidos reduzem forçosamente as possibilidades de 

autoexpressão de autores e diretores – abala a ilusão de que as produções culturais sejam 

apenas projeções psicológicas. A imposição dos limites técnicos e a submissão à obra tornam 

o autor representante do sujeito coletivo por meio de seu trabalho, representante dos interesses 

de determina classe social. É o que afirma Adorno: “Estudar os espetáculos de televisão em 

função da psicologia dos seus autores seria quase o mesmo que estudar os automóveis Ford 

em função da psicanálise do falecido Sr. Ford” (ADORNO, 1973b, p. 555).  

Atuais também no sentido formal. Hoje, com a ocorrência da revolução digital 

microeletrônica a TV sob demanda (streaming) está disponível pela web em TVs, 

computadores de mesa, laptops, tablets e smartphones; ou seja, consumo de seus produtos em 

qualquer lugar e a qualquer hora, tudo ganhou agilidade. Com o streaming, a venda de 

conjuntos de produtos resolve melhor um problema antigo da TV tradicional, a coleta e a 

análise de dados sobre os hábitos de milhões de consumidores. E se tais dados permitem 

indicar aos clientes programas de TV, séries e filmes que têm alta chance de cair no gosto 

deles, oferecem, principalmente, a base material para a organização econômica e da produção, 

aumentando as possibilidades de controle de produções, outrora dominadas por mercados 

nacionais específicos. Atestando a atualidade do conceito, pois os esquemas capitalistas da 

indústria cultural em geral, e da TV sob demanda em específico não se contrapõem à 

constatação de Adorno e Horkheimer. Os setores mais poderosos econômica e 

ideologicamente são agora os proprietários formais da indústria cultural contemporânea, 

capitaneados pela abstração despersonificada do capital financeiro, que corporifica a própria 

dinâmica empírica do capital nos processos de centralização e concentração. 

Em entrevista ao jornal O Globo,
5
 José Padilha atualiza e repõe, pela “inocente” 

negativa, as ideias de Adorno e Horkheimer, transcritas anteriormente. Ao ser indagado sobre 

a origem do financiamento da referida série, respondeu: “Não posso falar, mas será um único 

                                                
5 Disponível em: <https://oglobo.globo.com/cultura/filmes/da-policia-politica-jose-padilha-vai-filmar-serie-inspirada-na-

lava-jato-19041117>. Acesso em: 07 mar. 2018.  
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financiador, de fora do país. E, como o dinheiro vem de fora, não traz viés político”.
6
 Não se 

trata apenas de contrapor as declarações entre os intelectuais e o autor/diretor, mas sobretudo 

de realçar a adesão “ingênua” ao pensamento comum de que o dinheiro não tem pátria, não 

tem língua, não tem ideologia, não faz política e, portanto, não é violento na construção de um 

imaginário que sobretudo escamoteia as contradições da realidade. 

As aquisições de jornais, revistas, portais de internet, rádios e televisões, estúdios 

cinematográficos e serviços de telefonia – por parte de instituições financeiras, indústrias 

petrolíferas, de telecomunicações, elétricas, eletrônicas e metalúrgicas, fabricantes de armas e 

de satélites – atestam a relação intestina entre o poder econômico dessas megaempresas 

transacionais e a indústria da cultura.
7
 Um emblema dessa imbricação é a atuação da 

BlackRock, uma corporação de investimentos que possui ativos da ordem de US$ 6 trilhões, 

segundo The New York Times.
8
 Esse capital é cerca de quatro vezes maior que o valor do PIB 

brasileiro (que em 2017 totalizou R$ 6.559,9 bilhões 
9
). Segundo o jornalista Brian Mier,

10
 a 

BlackRock é uma das maiores acionistas da Netflix e sócia majoritária de duas empresas 

petrolíferas, a Shell e a Chevron, que se beneficiaram imensamente do Golpe de 2016 no 

Brasil, por meio da privatização ilegítima do governo Michel Temer em reservas offshore de 

petróleo e em abatimento de impostos de cerca de US$ 300 bilhões.  

 

O Mecanismo – a série 

No caso em questão, Ruffo
11

, que representa idealmente todos nós, encarna o trabalho 

no combate à corrupção. Objetivamente, porém, Ruffo trabalha para manter as coisas como 

são. Ele é o objeto estereotipado de que necessitamos para suportar nossa impotência diante 

da valorização do capital. Tal como Sísifo, ele exibe e repete incansavelmente a autonomia do 

trabalho humano individualizado, interminável e inútil, para que a sujeição ao status quo não 

seja explicitada e não se torne consciente. Conforme Adorno, 

 

É de se supor que a televisão faz delas [as pessoas] mais uma vez aquilo que 

de qualquer forma já são, só que ainda mais do que já o são. Isso 

                                                
6 Nos créditos da série, encontra-se escrita a seguinte frase: “Uma produção original da Netflix”.    
7 Nessa mesma direção ver Chaui (2006) e Duarte (2008). Este último faz importante comparação entre a indústria cultural 

“clássica” e a atualmente denominada “global”.  
8 Disponível em: <https://www.nytimes.com/2018/01/12/business/dealbook/blackrock-earnings.html>. Acesso em: 07 abr. 

2018.  
9 Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2013-agencia-de-noticias/releases/20166-pib- 

avanca-1-0-em-2017-e-fecha-ano-em-r-6-6-trilhoes.html>. Acesso em: 04 abr. 2018.  
10 Disponível em: <http://www.abjornalistas.org/page.php?news=5153>. Acesso em: 02 abr. 2018. 
11 Este personagem é a representação ficcional do delegado da Polícia Federal Gerson Machado, que afirma ser o autor do 

inquérito que, em 2008, reuniu informações de que o Posto da Torre, em Brasília, era usado para lavagem de dinheiro por 

meio da emissão de notas frias. O esquema só ficou conhecido em março de 2014, quando foi deflagrada a Operação 

Lava-Jato. 
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corresponderia à tendência global, de base econômica, da sociedade 

contemporânea, no sentido de não ir mais além de si próprio em suas formas 

de consciência, mas sim de reforçar tenazmente o status quo e sempre que 

ele pareça ameaçado, reconstruí-lo. A tensão sob a qual as pessoas vivem 

cresceu a tal ponto, que elas não a suportariam se as realizações adaptativas 

que uma vez conseguiram não lhes fossem exibidas e não repetissem nelas 

sempre de novo. Freud ensinou que a repressão dos impulsos jamais tem 

êxito total nem definitivo, e que por isso a energia psíquica inconsciente do 

indivíduo é incansavelmente desperdiçada para manter no inconsciente 

aquilo que não deve assomar ao consciente. Esse trabalho de Sísifo da 

economia psíquica individual parece estar hoje “socializado”, tomado a seu 

cargo pelas instituições da indústria cultural, para benefício das instituições e 

dos poderosos interesses que lhe estão por detrás. Para isso contribui a 

televisão, tal como é. Quanto mais completo o mundo como aparência, tanto 

mais inescrutável a aparência como ideologia (ADORNO,1977a, p. 347). 

 

A série ocupa-se de informações pobres e insignificantes porque são simplórias, 

de padrões de comportamento conformistas com ares de rebeldia, de relações políticas 

elementares e superficiais. Nela se expõem apenas os conflitos que podem ser resolvidos 

mediante o trabalho de indivíduos supostamente livres e autônomos. No pano de fundo está o 

conformismo com a ordem capitalista estabelecida; as relações sociais de produção não são 

sequer mencionadas, apenas o são as forças produtivas. Afinal é apenas a corrupção em todos 

os níveis da esfera da política pública que, caso se extinga, promove a ilusória harmonia da 

ordem capitalista. É emblemático que Ruffo entenda o mecanismo a partir da corrupção entre 

um funcionário público encarregado dos esgotos e uma empresa prestadora de serviços. Esse 

personagem, por não ser corrupto, representa todos nós no imaginário; ele pode não apenas 

criticar a corrupção como se torna um modelo a ser seguido por todos. O sentido de 

esclarecimento, o desvelamento da realidade que a série ilusoriamente parece propiciar faz 

exatamente o contrário: encobre e vela ainda mais as contradições da realidade. Este é o seu 

trabalho: velar a realidade. 

A afirmação categórica de que é baseada em fatos reais revela que há intencionalmente 

uma introdução de dados e fatos na realidade. Os acontecimentos são retratados com tamanha 

proximidade da realidade, aos moldes de um documentário. As ações dos personagens são tão 

correlatas ao cotidiano como uma duplicata do mundo empírico. Não há tempo na narrativa 

para a imaginação e a reflexão. O mundo retratado é apenas o mundo tal como se apresenta a 

um sujeito empírico, impossibilitando, ou pelo menos dificultando, o distanciamento e a 

crítica da totalidade da realidade. Tudo na trama se desenvolve na ordem do cotidiano de 

Ruffo. Nada lhe escapa, afinal tudo é absolutamente superficial, mas com ares profundos. A 
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ingenuidade latente de Ruffo só é expressa como inteligência porque as questões com as quais 

ele tem de lidar são absurdamente ingênuas. Segundo Adorno, “Dificilmente será ir longe 

demais dizer que, reciprocamente, a realidade é olhada através dos óculos da TV, que o 

sentido furtivamente imprimindo ao cotidiano volte a refletir-se nele" (ADORNO,1977a, p. 

349). Objetivamente, ao se declarar que é baseada em fatos reais, a série cumpre a função de 

apresentar-se como uma crítica apenas ao aparente e, ao mesmo tempo, de se conformar com 

o oculto. Ou seja, as condições concretas da realidade são objetivadas, mas não 

problematizadas; ficam veladas e tendem a fixar padrões de comportamento conformistas ou 

no máximo reformistas sem que se tenha consciência disso. 

A série elege apenas uma forma de corrupção, o desvio de dinheiro público, centrando o 

foco na classe política, e acintosamente relega as suas outras formas: (i) a corrupção do 

mercado; (ii) a sonegação de impostos; (iii) a desregulamentação do mercado financeiro; (iv) 

a revogação das conquistas históricas das leis trabalhistas; (v) a formação de monopólios; e 

(vi) a superexploração do trabalho praticada pelas empresas. Todas essas formas são 

“esquecidas” no debate sobre a corrupção.
12

 Assim, deliberadamente, elege algo da ordem do 

subjetivo, da moral, como causa das condições desiguais da sociedade do capital, deslocando 

intencionalmente as determinações sociais objetivas para o plano subjetivo. O ponto de fuga 

da obra, sua referência externa, é a superação das atuais condições concretas da sociedade 

brasileira e a melhoria da vida de todos os brasileiros. Para tanto, foca uma das formas de 

corrupção como único obstáculo.
13

 E, como possibilidade de superação, escolhe alguns 

indivíduos como representantes da moral e dos bons costumes, aptos a corrigir as mazelas da 

sociedade. A capacidade de reconfiguração da sociedade desloca-se, portanto, das instituições 

e das organizações sociais, do indivíduo como ser social, à medida que se centra em certos 

indivíduos autônomos e isolados. Uma prova disso é que o curso dos acontecimentos na série 

em análise se desenrola num plano exclusivamente particular e cria uma imagem invertida da 

realidade. A real impotência das pessoas isoladas perante a sociedade do capital aparece como 

falsa, ao criar a ilusão de que o trabalho de indivíduos isolados é capaz de transformar a 

sociedade. A identificação do público com os heróis da trama, em especial com o personagem 

Marcos Ruffo (Shelton Mello), que encarna essa ilusória potência, condiciona o público ainda 

                                                
12 Os dados colhidos na impressa desvela a relevância da corrupção brasileira. Segundo pesquisa da FIESP, 69 bilhões de 

reais foram desviados dos cofres públicos em esquemas de corrupção em 2015. Entretanto, segundo o Sindicato Nacional 

dos Procuradores da Fazenda Nacional, só em 2015 o Brasil deixou de arrecadar R$500 bilhões por sonegação de 

impostos. Ainda mais sintomático é que o governo federal gastou em 2016, em juros e amortizações da dívida pública 

brasileira, 407 bilhões. Ou seja, pouco menos do que o governo gastou no mesmo ano com a Previdência Social (550 

bilhões). 
13 A corrupção e a violência como forma de combate-la é foco recorrente na produção do autor/diretor, foi também objetivada 

nos filmes Tropa de Elite 1 e 2, exibidos nos anos de 2007 e de 2010 respectivamente. 
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a uma maior impotência. Ao franquear a indivíduos isolados as possibilidades de superação 

das precárias condições sociais, o mecanismo d’O Mecanismo é o de educar o público nessa 

ilusão, é o de esconder que a produção das desigualdades sociais é inerente ao modo de 

produção capitalista. Nesse sentido, a série repõe perguntas formuladas pelos teóricos da 

Escola de Frankfurt, principalmente Adorno e Horkheimer: como as mediações institucionais, 

estruturais e psíquicas que organizam e administram as nossas consciências e o nosso 

imaginário produzem essa racionalização da corrupção como causadora das mazelas sociais? 

como impedem, ou, pelo menos, obstaculizam a crítica dessa forma de razão capitalista? Ou 

seja, como e por quais mediações as pessoas dão um sentido racional a formas de pensamento 

e ação que são irracionais? 

Objetivar as forças produtivas como possibilidade de reconfigurar as relações de 

produção, valorizar o trabalho de um indivíduo pretensamente autônomo capaz de requalificar 

as relações sociais, é “função” da indústria cultural. Os produtores, autores e diretores da 

indústria da cultura, como agentes do capital emulam tais ilusões intencionalmente ou não em 

razão de manter, sustentar e conservar as relações de produção, implicando o indivíduo.  

Para Adorno e Horkheimer, essa particularização das questões objetivas não é 

atribuição do pensamento subjetivista dos produtores da televisão, outrossim é produção 

ordenada pela (ir)racionalidade instrumentalizada, pragmática e utilitária. A objetivação de 

personagens, como encarnações das forças produtivas, mais ou menos capazes que outros, 

como se as capacidades não fossem determinadas nas condições históricas, mas 

aparentemente fossem intrínsecas aos indivíduos, produz as condições de apropriação, de 

entendimento desses personagens. O espectador que se identifica e se forma com e nessa 

particularização tende a se conformar com a aparente dissociação entre indivíduo e sociedade, 

entre as forças produtivas e as relações sociais de produção. E nesse movimento mantém-se 

adaptado à aparente autonomização da organização social sob o domínio do capital. 

Nesse sentido, os autores criticam o argumento de que os padrões éticos e 

estéticos da indústria da cultura são originários das necessidades dos consumidores e que, por 

isso, são aceitos sem resistência. Ao contrário, para os autores, são aceitos sem resistência 

porque fecham o círculo da necessidade retroativa entre a produção e a demanda. A produção, 

na sua origem, não é apenas formatada ao público a que se destina, mas produz as 

necessidades nos consumidores. O espectador já está impedido, pela característica da própria 
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produção, por meio da expropriação do esquematismo kantiano de referenciar racionalmente 

o personagem, o enredo, o drama à universalidade, às questões objetivas.
14

 

 

Para o consumidor, não há mais nada a classificar que não tenha sido 

antecipado no esquematismo da produção. A arte sem sonho
15

 destinado ao 

povo realiza aquele idealismo sonhador que ia longe demais para o idealismo 

crítico. (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 103). 

 

Os padrões de entendimento dos personagens já estão ordenados, e ao tentar-se 

destituí-los de universalidade, (re)produz-se a falsa e ilusória autonomia dos indivíduos, 

abstraindo suas particularidades e exortando-se uma experiência subjetivista. 

 

Kant antecipou intuitivamente o que só Hollywood realizou 

conscientemente: as imagens já são pré-censuradas por ocasião de sua 

própria produção segundo os padrões do entendimento que decidirá depois 

como devem ser vistas. A percepção pela qual o juízo público se encontra 

confirmado já estava preparada por ele antes mesmo de surgir. (ADORNO; 

HORKHEIMER, 2006, p. 73).  

 

Como exemplo desses padrões de entendimento imbrincado às produções, da 

apropriação do esquematismo kantiano, a indústria cultural já fabrica a resolução de conflitos, 

como se fosse possível resolvê-los no plano das relações particulares, sejam estes conflitos 

nacionais, globais, regionais ou familiares, ou até mesmo os próprios conflitos individuais, 

sejam as contradições reais entre as classes sociais, entre indivíduo e sociedade. Os conflitos e 

as contradições são objetivados seguindo a ordem social vigente e foram estabelecidos por 

meio dos padrões dessa racionalidade subjetiva, assim como o foram as formas e os modos 

pelos quais devem ser compreendidos e resolvidos. 

 

Conclusão 

Nesses termos, a tendência das megafusões, do crescente acúmulo de capital e de poder 

da indústria cultural na atualidade determina processos educativos e formativos. Segundo 

Adorno, desde sempre ela não apenas fabrica produtos destinados ao consumo, mas também 

produz sujeitos consumidores para o que ela fabrica: “O consumidor não é o rei, como a 

indústria cultural gostaria de fazer crer; ele não é o sujeito dessa indústria, mas seu objeto” 

(ADORNO, 1977b, p. 288). Adorno assim se reporta quando atualiza a mesma racionalidade 
                                                
14 Conforme reflexão de Duarte (2003a, 2003b, 2008). Nos três artigos Duarte desvela tanto o contexto teórico em que surge 

a doutrina do esquematismo em Kant, quanto relaciona outras referências nos textos de Adorno e Horkheimer para a 

compreensão dessa apropriação do esquematismo. 
15 Essa referência da arte sem sonho é explicitada, no que diz respeito especificamente à televisão, no ensaio Televisão, 

consciência e indústria cultural, de autoria de Adorno (1977a, p. 346). 
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da (re)produção do capital desvelada por Marx, “A produção não produz, pois, unicamente, o 

objeto do consumo, mas também o modo de consumo, ou seja, produz objetiva e 

subjetivamente. A produção cria, pois, os consumidores” (MARX, 2008, p. 246). 

Intencionalmente ou não, os personagens da série O Mecanismo são produzidos sob a 

mesma lógica da (ir)racionalidade do capital. Isso implica aplainar as diferenças culturais e os 

antagonismos das classes sociais em favor de uma ficção em que as desigualdades sociais não 

são determinações materiais da exploração do trabalho pelo capital. A televisão brasileira – 

um emblema lógico e histórico da indústria cultural brasileira, imbricada com o capitalismo 

tardio – é um objeto cujo procedimento de razão atua não apenas na esfera da reprodução da 

cultura, mas, fundamentalmente, na sua produção pela via da formação do público.  

Assim, os processos educativos mediados pela televisão brasileira condicionam a 

internalização de seus procedimentos racionais não críticos – por não serem contraditórios – e 

favorecem a adesão dos indivíduos aos conjuntos de valores e comportamentos estereotípicos. 

Ademais, a par da possibilidade contraditória de mediar processos educativos críticos e 

formativos para se compreender a realidade, a televisão brasileira, em geral, e O Mecanismo, 

em particular, condicionados por sua forma de produção, são inversamente (de)formativos 

pela ocultação que fazem da (re)produção do capital. 
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