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Apresentação

Este livro é resultado das produções acadêmicas que 
formaram parte do IV Seminário de Pesquisa do Programa 
de Pós-Graduação em Letras e Linguística (PPGLL), ocorrido 
em outubro de 2021.

Esta edição do seminário foi realizada totalmente por 
meio de webconferências em resposta, em parte, às necessi-
dades trazidas pelo Ensino Remoto Emergencial (ERE) esta-
belecido em razão da pandemia da Covid-19, mas também 
por permitir a participação de arguidores/as e pesquisado-
res/as de universidades de diferentes locais do país e do ex-
terior. Tal organização permitiu que o IV Seminário de Pes-
quisa, como nas versões anteriores, atingisse seu principal 
objetivo: compartilhar e debater os temas de pesquisa atual-
mente desenvolvidos no Programa. 

O evento consolida o ideal de desenvolvimento acadê-
mico em que mestrandos e doutorandos podem vivenciar 
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o processo de arguição e compartilhamento de temas para 
aprimoramento de suas pesquisas. Os resultados foram gra-
tificantes tanto pela qualidade das arguições quanto pelo 
amadurecimento das vivências no âmbito da pesquisa, ação 
que reflete a qualidade do PPGLL, avaliado com nota 5 pela 
CAPES em 2017.

CAPES que em setembro de 2021 teve seu Conselho 
Técnico-Científico (CTC) destituído de forma arbitrária, au-
toritária e antiética. Esse ato, entre outros que temos acom-
panhado, consolida uma série de ataques à ciência brasileira 
e à Universidade Pública, democrática e laica. Assim, diante 
desse quadro, o Seminário e seu registro neste e-book exis-
tem também para provar que o modo como a ciência brasi-
leira resiste é produzindo e apresentando resultados respei-
tados em diferentes partes do mundo.

Em todos os momentos de autoritarismo no Brasil, in-
telectuais plantaram em suas obras a voz da consciência de 
um povo subjugado. Alfredo Bosi em seu livro O ser e o tem-
po da poesia, publicado pela Cultrix em 1977, no capítulo A 
suplência da voz: um novo modo de presença, ao exaltar a 
força da voz na “re-presentação” [d]o ser da linguagem, ini-
cia dizendo:

A um pintor o mestre zen aconselhou que 
se convertesse no bambu que desejava pin-
tar. A arte deveria, no limite das suas forças, 
apagar a diferença, saltar o intervalo que se-
para o corpo da natureza. É precisamente o 
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que faz a mão: adere à superfície da matéria 
ou penetra-a para modificá-la, para suprir a 
distância entre o que a natureza é e o que o 
homem quer que ela seja. As mãos obedecem 
a um impulso constante no sujeito de conver-
ter o objeto à sua própria e dinâmica subs-
tância. As mãos submetem, o quanto podem, 
o mundo aos fins do homem. E elas podem 
fazê-lo facilmente, maneirosamente, porque 
são contíguas às coisas: sólido no sólido, pele 
contra pele, matéria junto a matéria. 

A voz, não. Age quase sempre à distância ou 
na ausência do objeto. O seu ser, que não se 
vê, não move diretamente a coisa, substitui-a, 
evoca-a, faz que ela dance com outras coisas, 
leva-a rápido da esfera da imagem para a do 
conceito e a traz de volta, no ritmo e na me-
lodia, ao estado de pura sensação (Bosi, 1977, 
p. 56-57).

A partir dessa alegoria reflexiva, o PPGLL se faz voz 
neste livro e, maneirosamente, organiza-o como ato e di-
nâmica de resistência, materializando-se em homenagem 
a todos os colegas que dedicaram suas vidas à pesquisa e 
partiram em razão da pandemia. A equipe manifesta sua 
homenagem e age à distância na ausência do objeto, por sa-
ber que (sobre)viver é o mínimo direito de todos e prezar pela 
vida é obrigação do Estado.
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Nessa “re-presentação” da voz científica do ser na lin-
guagem, este livro é composto por 26 trabalhos que seguem 
as diretrizes dos periódicos acadêmicos da Área de Linguís-
tica e Literatura. Cada texto discute aspectos, problemas, 
hipóteses das pesquisas em desenvolvimento, às vezes con-
figurando um capítulo da tese ou dissertação. O parâmetro 
para a organização do sumário foi simplesmente a ordem 
alfabética, começando com os trabalhos de Estudos Lin-
guísticos (15 no total), seguidos pelos de Estudos Literários 
(11). Dentro de cada área, os textos foram organizados pelo 
sobrenome do/a orientador/a, sendo que nas hipóteses em 
que há mais de um/a discente orientado/a pelo/a mesmo/a 
professor/a observou-se a ordem alfabética do sobrenome 
do/a discente.

Este e-book pretende participar do esforço de resistên-
cia das passeatas que não podem ser ainda materializadas, 
na voz científica das Humanidades, capítulo a capítulo, em 
trabalhos orientados a distância, em pesquisas transforma-
das pela distância, em pessoas que se transformaram no e 
pelo isolamento. 

Essa obra, de “matéria junto a matéria”, segue o conse-
lho do mestre zen evocado pelo Mestre, converte-se no bam-
bu que pretende pintar, converte-se na imagem flexível de 
uma ciência que resiste, não quebra, para consolidar nessa 
imagem o ofício árduo de ser pesquisador no Brasil que une 
os eixos Ensino (na ação pedagógica de envolvimento dos 
alunos no Seminário), Pesquisa (nas arguições gravadas e 
neste e-book), Extensão (na presença de arguidores exter-
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nos, convidados e na partilha deste livro com a comunidade) 
e Gestão (na presença atuante da Coordenação do PPGLL e 
da Direção da Faculdade de Letras da UFG). Nessa união, 
nesses eixos, o vai e volta em torno de imagens e conceitos 
se consolida em luta e ação política de formação ampla e 
necessária neste país. Que seja mais um convite à leitura e 
ao conhecimento das investigações realizadas no Programa!

Rosângela Aparecida Ribeiro Carreira

Wilson José Flores Jr.

Thaís Elizabeth Pereira Batista



ESTUDOS  
LINGUÍSTICOS



A ambivalência das mudanças por contato na 
língua Karajá: da opressão à retomada1

Marina Cardozo Mesquita

Profa. Dra. Mônica Veloso Borges

Resumo

Este trabalho aborda as mudanças estruturais ocorridas 
na língua Karajá, como empréstimos e adaptações fonológicas 
decorrentes de aspectos extralinguísticos, como os sucessivos 
séculos de contato com a sociedade não indígena (monolíngue 
em língua portuguesa) e as relações de poder que se estabe-
leceram entre elas. O objetivo é identificar não só os impactos 
produzidos na estrutura desse código linguístico, mas tam-

1. Este artigo foi devidamente revisado pela autora e sua orientadora, e 

os conceitos aqui mobilizados são de responsabilidade da autora com 

anuência da orientadora.
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bém as implicações dessas mudanças na composição cultural 
do povo Karajá. Partindo do pressuposto de que a negação 
de um código linguístico corresponde à negação também das 
situações de uso desse código e dos conhecimentos que ele 
transmite, verifica-se a necessidade de se desenvolverem polí-
ticas linguísticas de valorização e de revitalização da língua e 
do patrimônio cultural dos povos impactados. Nesse sentido, 
destacam-se as ações de retomada e revitalização da língua 
e dos saberes Karajá, que acontecem sobretudo na comuni-
dade de Buridina, por meio do Projeto de Educação e Cultura 
Maurehi e da Escola Indígena Maurehi, bem como do Curso 
de Licenciatura em Educação Intercultural da Universidade 
Federal de Goiás, que se desenvolve no Núcleo Takinahaky de 
Formação Superior Indígena.

Palavras-chave: Mudanças por contato. Interculturali-
dade. Bilinguismo. Revitalização. Retomada.

Introdução

Este trabalho trata das mudanças estruturais ocorridas 
na língua Karajá, buscando perceber de que forma essas in-
terferências relacionam-se com aspectos extralinguísticos, 
como a historicidade dessas culturas e as relações de poder 
que se estabeleceram entre elas. O objetivo é identificar os im-
pactos ocorridos no código linguístico karajá, a fim de apon-
tar possíveis caminhos para a retomada dos saberes ances-
trais deste e de outros povos indígenas por meio de projetos 
educativos autônomos e epistemologicamente diferenciados, 
conforme a necessidade de cada comunidade.
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O povo Karajá – autodenominado Iny – pertence ao tron-
co linguístico Macro-Jê, família Karajá. Seu território abrange 
os estados de Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Pará, e corres-
ponde a toda a extensão do Rio Araguaia (Pimentel da Silva, 
p. 14). O contato entre os Karajá e a sociedade não indígena 
aconteceu desde o primeiro século de colonização brasilei-
ra e baseou-se em uma relação de dominação e exploração, 
entretanto,  essa situação de contato “não se deu na mesma 
intensidade em todas as sociedades e comunidades linguísti-
cas, de forma que algumas sofreram mais os impactos do que 
outras” (Souza, 2017, p. 61). Os Karajá de Buridina foram os 
mais afetados pelo contato com a população não indígena, ao 
passo que, na ilha do Bananal,

as comunidades apresentam uma realidade 
sociolinguística e cultural distinta, ou seja, as 
comunidades da Ilha mantém algumas tra-
dições culturais, como o ritual de iniciação 
masculina Hetohoky, e uma situação maior 
de vitalidade linguística da língua Karajá, 
com maior número de falantes que têm a 
língua Karajá como primeira língua e como 
a língua dominante da comunidade. (Souza, 
2017, p. 61-62).

A abordagem aqui proposta é feita com base nas teorias 
acerca do contato linguístico, mais precisamente o estudo de 
Maria Koptjevskaja-Tamm (2011), que trata das mudanças 
induzidas por contato tendo em vista as implicações dessas 
interferências a longo prazo.



19

Sumário

Os exemplos que fundamentam esta discussão provêm 
dos estudos da professora Maria do Socorro Pimentel da Silva 
(2004, 2015, 2017) e de Leandro Lariwana Karajá (2016), os 
quais nos permitem identificar os traços estruturais da língua 
Karajá que foram mais impactados a partir do contato com a 
língua portuguesa. São também dessa professora e pesqui-
sadora as discussões mais relevantes acerca dos projetos de 
revitalização e retomada da identidade cultural Karajá.

Contato e mudanças na língua Karajá

A principal base teórico-metodológica que fundamenta 
esse estudo é a tipologia de contato, que trata das situações 
em que o contato entre falantes de diferentes línguas acar-
reta mudanças estruturais nas estruturas dos respectivos 
códigos. Essa perspectiva de observação parte de elementos 
estruturais das línguas, mas leva em consideração também 
aspectos extralinguísticos, já que os tipos de interferência, 
ou mesmo de bilinguismo que se produzem por meio dessa 
interação decorrem da historicidade dos grupos envolvidos, 
das relações sociais e de poder que se estabelecem entre eles.

A tipologia de contato permite que a observação das 
mudanças resultantes do contato entre as línguas seja am-
pliada “de possíveis combinações dos elementos de duas lín-
guas distintas (códigos) na fala bilíngue para as consequên-
cias de longo prazo dos encontros multilíngues (mudança 
induzida pelo contato entre as línguas ou interferência)” 
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(Koptjevskaja-Tamm, 2011, p. 569).2 Essa abordagem é perti-
nente ao presente estudo, pois algumas comunidades Karajá 
tiveram suas línguas e culturas mais impactadas, como é o 
caso da Aldeia Buridina, em Aruanã, que praticamente se 
tornou monolíngue em português.

Segundo Pimentel da Silva (2017, p. 232), a Aldeia Buri-
dina já foi a mais populosa e alegre comunidade Karajá, en-
tretanto o processo de aldeamento, no século XVIII, fez com 
que houvesse um forte deslocamento desses indígenas para 
a região da Ilha do Bananal e para os estados do Tocantins 
e de Mato Grosso. Aqueles que permaneceram na região de 
Aruanã sofreram forte pressão para que abandonassem seu 
território original e, embora tenham resistido, assimilaram 
traços culturais da sociedade circundante.

Não somente em Buridina, mas também em outras al-
deias Karajá, como Bdeburè, localizada também no muni-
cípio de Aruanã, atualmente, “a maior parte das famílias é 
constituída por falantes bilíngues receptivos, que falam uma 
língua, no caso o português, e entendem o Karajá”. Pimentel 
da Silva (2004, p. 126) afirma, ainda, que “a perda de língua 
caminha sempre do bilinguismo ativo para o bilinguismo 
passivo/receptivo e, finalmente, para o monolinguismo na 
língua dominante”.

Percebe-se que, nesse processo de interferência, os fa-
tores sociais são, consoante Peter Trudgil (2011, p. 8), “fatores 
condicionantes” e “determinantes sociais da estrutura lin-
guística”. Isso acontece porque é por meio da língua que se 
organizam os conhecimentos e se compartilham as visões de 

2. Neste artigo, todas as citações de autores estrangeiros foram traduzi-

das por mim.
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mundo dos indivíduos pertencentes a determinada cultura. 
Nesse sentido, a imposição linguística é também uma impo-
sição ideológica, haja vista que “a língua de uma sociedade, 
ao entrar na outra, leva consigo a concepção de mundo do 
povo que a fala” (Pimentel da Silva, 2004, p. 124).

As relações de contato abordadas neste artigo ocor-
reram de maneira assimétrica desde os primeiros anos de 
contato, quando o modelo de civilização europeu foi impos-
to por meio da força. A partir do século XVI, a tutela civi-
lizatória eurocêntrica realizou-se por meio de um modelo 
escolar criado por ordens religiosas, que foi responsável 
pela criação de diversas escolas no Brasil, e cuja atuação 
destinava-se, inicialmente, à catequização dos índios e à 
sua assimilação aos costumes dos brancos (Shigunov Neto; 
Maciel, 2008, p. 174). A educação escolar brasileira mante-
ve-se sob a tutela dos jesuítas até meados do século XVIII, 
quando passou a ser fundamentada pelas políticas de inte-
gração criadas por Marquês de Pombal.

Em meados do século XVIII,o ministro Sebas-
tião José de Carvalho e Melo, futuro Marquês 
de Pombal, elaborou uma série de medidas 
visando integrar as populações indígenas da 
América à sociedade colonial portuguesa. Es-
tas medidas foram sistematizadas no Diretório 
que se deve observar nas povoações dos índios 
do Pará e do Maranhão enquanto sua majes-
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tade não mandar o contrário, publicado em 
3 de maio de 1757 e transformado em lei por 
meio do alvará de 17 de agosto de 1758.

O Diretório tinha como objetivo principal a 
completa integração dos índios à sociedade 
portuguesa, buscando não apenas o fim das 
discriminações sobre estes, mas a extinção das 
diferenças entre índios e brancos. Dessa forma, 
projetava um futuro no qual não seria possível 
distinguir uns dos outros, seja em termos físi-
cos, por meio da miscigenação biológica, seja 
em termos comportamentais, por intermédio 
de uma série de dispositivos de homogeneiza-
ção cultural. (Garcia, 2007, p. 24).

Dentre as imposições do Diretório, destacam-se o estí-
mulo aos casamentos mistos entre indígenas e brancos, a im-
posição da língua portuguesa e a proibição dos nomes dos 
nativos. Essa política educacional tinha como pressuposto a 
tentativa de homogeneização da população brasileira tanto 
em termos fenotípicos quanto em termos culturais, uma vez 
que “ao relacionar as línguas das populações nativas ou a 
língua geral aos costumes ‘bárbaros e rústicos’ dos índios, o 
texto do Diretório reconhecia a intrínseca relação entre idio-
ma, cultura e identidade” (Garcia, 2007, p. 37).

A partir do século XX, a educação escolar indígena foi 
colocada sob a tutela do Estado. Essa atitude colonizadora 
adquiriu uma nova configuração e legitimou-se, em 1910, por 
meio das políticas do Serviço de Proteção ao Índio e Locali-
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zação dos Trabalhadores Nacionais (SPILTN), cujo propósi-
to era “territorializar, civilizar e integrar os povos indígenas 
na chamada sociedade nacional” (Bergamaschi; Medeiros, 
2010, p. 58). A atuação desses órgãos manteve-se até 1967, 
quando a FUNAI passou a determinar as diretrizes da edu-
cação escolar indígena.

Embora o uso das línguas indígenas constasse das ações 
do Estado brasileiro, os materiais didáticos ainda apresen-
tavam uma orientação integracionista que privilegiava o 
idioma português e os espaços de uso da língua majoritária, 
conforme se verifica nos exemplos a seguir. Trata-se de tre-
chos fornecidos pela professora Maria do Socorro Pimentel 
da Silva (2004, p. 123 e 124) e retirados das Cartilhas criadas 
pelo Summer Institute of Linguistics (SIL), na década de 70. 
Eles trazem exemplos da fala feminina e masculina, uma vez 
que a língua Karajá “possui formas femininas e masculinas 
distintas baseadas principalmente no sexo do falante” (Bor-
ges, 2004, p. 105).

Kau diary* boho ròirenyre festa-my enfermera 
heto-ki. Sõemy tai ijõdire bolo ta warana.

(Ontem nós fomos a uma festa lá na casa da 
enfermeira. Tinha muito bolo e guaraná.) – 
fala masculina

Kau dikary * boho ròirenyre festa-my enfer-
mera hetoku-ki. Sõemy tai ijõdire bolo kia 
warana.
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(Ontem fomos a uma festa na casa da enfer-
meira. Tinha muito bolo e guaraná.) – fala fe-
minina

Esses são enunciados de uso do cotidia-
no Karajá. Neles, podemos observar que há 
invasão da língua portuguesa em contextos 
Karajá. Sem essa influência os enunciados se-
riam assim:

Kau diary * boho ròirenyre ixena-ò luahi-
dyydu heto-ki. Sõemy tai ijõdire hina Kia wa-
rana wana.

(Ontem nós fomos a uma festa lá na casa da 
enfermeira. Tinha muito bolo e guaraná.) - 
fala masculina

Kau dikary* boho ròirenyre ixena-kò luahi-
dykydu heto-ki. Sõemy tai ijõdire hina ta wa-
rana wana.

(Ontem nós fomos a uma festa na casa da en-
fermeira. Tinha muito bolo e guaraná.) - fala 
feminina

Nos dois primeiros enunciados, foram utilizadas pala-
vras da língua portuguesa (festa, enfermeira e bolo), embora 
a língua Karajá possua palavras próprias para designar esses 
elementos – conforme se verifica nos dois últimos enunciados. 
Trata-se de um empréstimo que não resulta de escolhas in-
dividuais dos falantes, mas que foi imposto e legitimado por 
meio do material didático, o que mostra que as políticas lin-
guísticas da educação escolar indígena, na década de 70, em-
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bora estivessem pautadas na utilização da língua nativa, não 
promoviam um conhecimento intercultural que favorecesse 
plenamente a preservação e valorização dos códigos linguís-
ticos próprios desses grupos minoritários.

Essa interferência linguística ocasionou mudanças le-
xicais que acarretaram na substituição de termos da língua 
Karajá por palavras da língua portuguesa, ainda que com 
algumas adaptações fonológicas. São exemplos as palavras 
bedekò (copo), que se tornou kopu; kojidese (boné), que foi 
substiuída por boné; dekòruti (relógio), que passou a heloxi, 
dentre outras (Pimentel da Silva, 2004, p. 125). Alguns verbos 
da língua portuguesa também passaram a compor o léxico 
da língua Karajá, conforme pode ser verificado nos exemplos 
a seguir:

Dikary come makixomo. (Eu como arroz.)

Kuaki ikowy só um real. (Lá [na loja] custa só 
um real.)

Procura ilahi. (Procura sua avó.). (Pimentel da 
Silva, 2004, p. 126).

Em um estudo mais recente, Leandro Lariwana Karajá 
(2016) realizou uma pesquisa com mulheres e crianças Ka-
rajá das aldeias de JK e Santa Isabel do Morro, que se loca-
lizam na Ilha do Bananal, no estado do Tocantins. O objetivo 
dessa investigação era perceber as diferenças entre a fala 
das mulheres e dos homens no que diz respeito aos emprés-
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timos linguísticos e às atitudes desses falantes no contato 
com a cultura circundante. Esse pesquisador percebeu que 
as mulheres que possuem maior grau de escolaridade ou 
ocupam cargos em órgãos públicos tendem a se comunicar 
mais frequentemente, enquanto aquelas cujas atividades li-
mitam-se mais ao ambiente doméstico tendem a preservar 
mais o código linguístico próprio. Estas costumam ser ar-
tesãs e, ao comercializarem seus produtos, utilizam predo-
minantemente a língua Iny; quando recorrem a termos da 
língua portuguesa, procuram fazer adaptações fonológicas, 
ao invés de empréstimos lexicais.

Quando elas se deparam com coisas novas, 
novas tecnologias ou qualquer coisa que não 
tem nome na língua Iny, se recusam a falar o 
nome dos produtos em português, fazem em-
préstimo, uma adaptação fonológica, como, 
por exemplo; pão “bão”, picolé “bikole”, com-
putador “kobutadu”. (Lariwana Karajá, 2016, 
p. 280).

Nessa mesma pesquisa, a partir da análise de crianças 
de 5 a 10 anos das mesmas aldeias, Lariwana Karajá (2016, 
p. 282) observou que “a invasão linguística acontece por meio 
da televisão. As crianças começam a falar imitando a fala dos 
personagens da televisão e outros”. O pesquisador observa 
ainda que, no passado, ocorriam “empréstimos semânticos, 
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mas fazendo adaptações fonológicas, como, por exemplo, 
‘nieru’ (dinheiro)”; os empréstimos feitos pelas crianças e jo-
vens, entretanto, revelam uma tendência à replicação lexical 
direta, conforme pode ser verificado nas palavras “melanciá” 
– ao invés de “rùùbrèè” (fala masculina) ou “rùkùbrèkè” (fala 
feminina) – e “carne” – que antes era “brorenidè” –, dentre ou-
tros exemplos (Lariwana Karajá, 2016, p. 283-284).

As observações de Lariwana Karajá ratificam a pers-
pectiva de Peter Trudgil (2011, p. 20-36) acerca da tipologia 
sociolinguística, segundo a qual as estruturas linguísticas são 
afetadas por fatores sociais –  formas de organização social, 
as relações de parentesco, a moralidade e os sistemas de valor 
–, ambientais – topografia, clima e ambiente geográfico –, ou 
culturais – normas de polidez e respeito, status social, com-
portamentos e papéis de gênero. Essas influências podem ser 
verificadas nas diferentes atitudes linguísticas de mulheres, 
jovens e crianças quanto à preservação da língua nativa.

Cabe aqui pontuar que as mudanças induzidas por 
contato são praticamente inevitáveis em situações de intera-
ção entre culturas e entre falantes de línguas distintas. Nesse 
sentido, “o bilinguismo apresenta-se sempre como uma faca 
de dois gumes: há situações em que ele pode ampliar a lín-
gua materna; já, em outras, cria circunstâncias que provo-
cam a morte dessa língua” (Pimentel da Silva, 2004, p. 125). 
Os resultados dessa interação dependem das posições que 
essas culturas ocupam dentro da estrutura social e das rela-
ções de poder que se estabelecem entre elas.
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Entre os karajá, esta realidade acontece 
quando a língua portuguesa invade os es-
paços discursivos do cotidiano Karajá, e im-
põe a ideologia do povo que a fala, o que tem 
provocado o “desmoronamento” dos espaços 
especializados de uso da língua Karajá. (Pi-
mentel da Silva, 2004, p. 125).

Além das mudanças linguísticas provocadas pelo con-
tato com a língua portuguesa, a língua Karajá também 
apresenta interferências de outros povos, como os Tapirapé. 
Essas mudanças, entretanto, não representam uma ameaça 
à preservação da língua e dos espaços de produção e com-
partilhamento dos saberes Karajá, pois não resultam de im-
posição de valores culturais nem se estabeleceram por meio 
de relações verticais de poder.

Percebe-se que a sobreposição de uma cultura domi-
nante (majoritária em termos de prestígio) sobre uma língua 
minoritária provoca impactos que podem ocasionar o enfra-
quecimento e até mesmo a extinção desta. No contexto dos 
Karajá, por exemplo, os séculos de contato com a sociedade 
não indígena produziram um bilinguismo que representou 
um espaço de exclusão dos valores culturais e dos códigos 
linguísticos próprios desse grupo.
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Revitalização e retomada da língua Karajá

Na década de 80, após sucessivas lutas que tiveram o 
caráter de movimentos sociais, os indígenas obtiveram al-
gumas garantias legais por meio da Constituição Federal de 
1988 (Herbetta, 2016, p. 164). No Artigo 231, o Brasil é reco-
nhecido como um “território multiétnico e pluricultural”; no 
Artigo 215, o Estado brasileiro assume a responsabilidade de 
proteger e incentivar “as manifestações das culturas popula-
res, indígenas e afro-brasileiras”. Percebe-se que, em termos 
legais, a diversidade étnica e cultural do país é reconhecida 
e, em tese, os saberes indígenas são valorizados, na medida 
em que a Carta Magna assegura “às comunidades indígenas 
também a utilização de suas línguas maternas e processos 
de aprendizagem” (Art. 210), e possibilita que essas popula-
ções tenham “educação bilíngue e intercultural”.

Essas conquistas legais ofereceram uma nova perspec-
tiva na luta dos povos indígenas brasileiros pela preserva-
ção de suas identidades e de seus espaços de conhecimento, 
uma vez que a possibilidade de as comunidades indígenas 
elaborarem seus currículos e criarem suas próprias episte-
mologias representa “uma tomada de consciência da própria 
lógica cultural da comunidade e de sua contextualização em 
relação ao mundo contemporâneo”, “uma conquista de au-
tonomia” (Herbetta, 2016, p. 172).

Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Na-
cional (1996) ampliou as garantias da Constituição Federal de 
1988, ao garantir que o Estado brasileiro deve apoiar os indí-
genas na recuperação de suas memórias, línguas e ciências. A 
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LDB garante, ainda, que a União deve fornecer apoio técnico e 
financeiro “no provimento da educação intercultural”, a fim de 
que se desenvolvam programas integrados de ensino e pes-
quisa, com a participação dos indígenas.

Art. 79. A União apoiará técnica e financei-
ramente os sistemas de ensino no provimento 
da educação intercultural às comunidades 
indígenas, desenvolvendo programas inte-
grados de ensino e pesquisa.

§ 1º Os programas serão planejados com au-
diência das comunidades indígenas.

§ 2º Os programas a que se refere este artigo, 
incluídos nos Planos Nacionais de Educação, 
terão os seguintes objetivos:

I - fortalecer as práticas socioculturais e a lín-
gua materna de cada comunidade indígena;

II - manter programas de formação de pes-
soal especializado, destinado à educação es-
colar nas comunidades indígenas;

III - desenvolver currículos e programas espe-
cíficos, neles incluindo os conteúdos culturais 
correspondentes às respectivas comunidades;

IV - elaborar e publicar sistematicamente 
material didático específico ediferenciado. 
(Brasil, LDB, 1996).
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É a partir desses dispositivos legais que se tornam 
possíveis projetos de revitalização e retomada das línguas 
indígenas nas comunidades afetadas pelo contato com a 
sociedade não indígena. No caso dos Karajá, esse processo 
teve início na Aldeia Buridina, em Aruanã, a partir de uma 
mobilização iniciada pelo Cacique Jacinto Maurehi (falecido 
em 1992) com o apoio de Raul Hawakati, em 1991. Como 
resposta às solicitações do Cacique, o departamento de 
educação da FUNAI, representado pela professora Maria do 
Socorro Pimentel da Silva, iniciou um processo de discussões 
com os membros da comunidade que culminou com a cria-
ção do Projeto de Educação e Cultura Indígena Maurehi, o 
qual é “resultado de uma ação conjunta entre a Universidade 
Federal de Goiás, Fundação Nacional do Índio e Secretaria 
da Educação do Estado de Goiás” (Pimentel da Silva; Rocha; 
Lazarin; Rosa, 2006, p. 17).

Esse projeto forneceu as bases para a implantação da 
Escola Indígena Maurehi, no ano de 1995.

A Escola Indígena Maurehi, ação do pro-
jeto mencionado acima, foi fundada com a 
finalidade de criar meios para incentivar os 
adultos a falarem o Karajá, língua que esta-
va perdendo função entre eles; a escola tam-
bém tem como objetivo ensinar essa língua às 
crianças, motivando seu uso na comunicação 
com familiares e seus companheiros de clas-
se e de idade nas horas de lazer. A leitura e 
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a produção de textos escritos em Karajá são 
também aspectos importantes do projeto, que 
visa propiciar o acesso aos diferentes usos da 
língua Karajá nas modalidades oral e escri-
ta. (Pimentel da Silva; Rocha; Lazarin; Rosa, 
2006, p. 17).

A importância do projeto de Educação e Cultura Indíge-
na Maurehi, bem como da Escola Indígena Maurehi, é possi-
bilitar o conhecimento e o reconhecimento das epistemologias 
e práticas socioeducativas tradicionais. Nas palavras do pro-
fessor Sinvaldo de Oliveira Wahuka (2016, p. 104), “o saber in-
dígena é uma forma de contribuir e construir novos paradig-
mas de ensino pedagógico nas escolas indígenas”. Para que 
esse propósito seja alcançado, é necessário que os professores 
indígenas tenham uma formação de caráter anti-hegemônico, 
motivada por questões sociais, políticas e culturais.

Levando em consideração essa necessidade de uma for-
mação intercultural e decolonial, os professores que atuam 
na escola de Buridina passam por um processo de formação 
docente no Curso em Educação Intercultural do Núcleo Taki-
nahakỹ de Formação Superior Indígena (NTFSI) da Univer-
sidade Federal de Goiás (UFG), onde desenvolvem pedago-
gias e compartilham saberes que lhes permitirão solucionar 
as demandas existentes em sua comunidade. O curso atende 
as comunidades da região Araguaia-Tocantins e tem o de-
safio de proporcionar a cada uma delas a articulação entre 
os conhecimentos da sociedade não indígena – que sejam 
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importantes para a efetivação de um diálogo intercultural – 
e os saberes tradicionais, para que estes sejam reconhecidos, 
valorizados e transmitidos às próximas gerações.

Pimentel da Silva (2015, p. 10) esclarece que 

as aulas do Curso de Educação Intercultu-
ral iniciaram-se na UFG em 17 de janeiro de 
2007 com 59 alunos, 12 Karajá, 5 Xambioá, 6 
Tapuia, 2 Gavião, 1 Javaé, 12 Tapirapé. Desde 
seu início até hoje, muito se discutiu acerca da 
educação bilíngue e suas perspectivas políti-
co-epistemológicas. 

A professora e pesquisadora ainda acrescenta que

as políticas intra e interculturais do Curso 
de Educação Intercultural se contextualizam 
considerando as realidades sociolinguísticas 
dos povos indígenas envolvidos. É nesse con-
texto de reflexão e de contextualização histó-
rica que acontecem os estudos em Terras in-
dígenas do Curso de Educação Intercultural. 
(Pimentel da Silva, 2015, p. 23).

Esses estudos começaram a ser realizados em Terras 
Karajá no ano de 2007, nas comunidades Hãwalò e Btòiry 
– Estado do Tocantins – e de Krehãwa, Txala, Hawalòra – 
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Estado do Mato Grosso. “A partir de 2008 todas as comu-
nidades Karajá dos respectivos estados passaram a fazer 
parte do curso, e os seminários aconteceram em todas elas” 
(Pimentel da Silva, 2015, p. 23).

Tanto as aulas de 2007 quanto as etapas em terras in-
dígenas “foram importantes na discussão dos seguintes con-
ceitos: interculturalidade, transdisciplinaridade, bilinguismo, 
sustentabilidade e diversidade” (Pimentel da Silva, 2015, p. 24). 
Esses são os princípios e os eixos norteadores do Curso em 
Educação Intercultural do Núcleo Takinahakỹ de Formação 
Superior Indígena da Universidade Federal de Goiás. O con-
ceito de transdisciplinaridade aplica-se no sentido de que “as 
áreas de conhecimento das diferentes ciências estarão rela-
cionadas umas com as outras, sem separar, por exemplo, ma-
temática de geografia, língua de história, literatura de arte” 
(Pimentel da Silva; Rocha; Lazarin; Rosa, 2006, p. 32-33); já a 
interculturalidade pode ser bem entendida nas palavras de 
Catherine Walsh:

Como conceito e prática, processo e projeto, 
interculturalidade significa – na sua forma 
mais geral –, o contato e intercâmbio entre 
culturas em termos justos; em condições de 
igualdade. Tal contato e troca não devem ser 
pensados simplesmente em termos étnicos, 
mas a partir da relação permanente, comuni-
cação e aprendizagem entre pessoas, grupos, 
conhecimentos, valores, tradições, lógicas e 
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diferentes racionalidades, orientadas para 
gerar, construir e fomentar o respeito mútuo e 
o pleno desenvolvimento das capacidades de 
indivíduos e grupos, além de suas diferenças 
culturais e sociais. Em si, a interculturalidade 
tenta romper com a história hegemônica de 
uma cultura dominante e de outras subordi-
nadas e, dessa forma, reforçar as identidades 
tradicionalmente excluídas para construir, 
tanto na vida cotidiana como nas instituições 
sociais, uma convivência de respeito e legiti-
midade entre todos os grupos da sociedade. 
(Walsh, 2009, p. 41).

Na perspectiva da educação intercultural, o bilinguis-
mo é entendido como uma ferramenta de fortalecimento do 
diálogo entre as comunidades indígenas e a sociedade não 
indígena, uma vez que “a cada língua corresponde, na rea-
lidade, um corpo de experiências, conhecimentos, maneiras 
de ver e de sentir para os quais essa língua tem modos de 
dizer” (Pimentel da Silva, 2015, p. 31). Segundo Blommaert e 
Jie (2010, p. 7), “língua é contexto, é a arquitetura do compor-
tamento social em si mesmo e, portanto, parte da estrutura 
e das relações sociais [...] esses recursos nunca acontecem 
de maneira neutra”. Nessa perspectiva, as iniciativas de for-
talecimento das línguas indígenas são atitudes políticas de 
reivindicação não só dos códigos próprios, mas de uma so-
ciedade que respeite a pluralidade e os diálogos acerca das 
visões de mundo.
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A experiência de educação bilíngue intercultural com os 
Karajá demonstra um importante passo na valorização do 
patrimônio cultural e dos conhecimentos ancestrais dessas 
comunidades, além de representar um rompimento epistê-
mico com o pensamento hegemônico que busca integrar to-
das as etnias e culturas a um mesmo modelo civilizatório, de 
orientação mercadológica e neoliberal (Lander, 2005, p. 8). 
Segundo Pimentel da Silva,

Entre os Karajá, a mudança ainda é tímida, 
mas de grandes impactos, pois os professo-
res, além de reforçarem a importância da 
língua materna no currículo escolar, porque 
são formadores de opinião, estão conseguindo 
importante apoio no interior de suas comuni-
dades para desenvolverem projetos de forta-
lecimento linguístico na escola, por meio da 
adoção de um bilinguismo epistêmico, exigido 
pelos temas contextuais, e projetos comunitá-
rios, como extensão dos projetos extraescola-
res, uma maneira de acreditar que é possível 
uma educação intercultural, emancipatória, 
bilíngue, e solidária, no curso de especializa-
ção, fundamentados em matrizes culturais, 
fontes de nascimento das matrizes curricula-
res. (Pimentel da Silva, 2015, p. 107).



37

Sumário

Pelo exposto, as políticas linguísticas de valorização 
da língua Karajá, por meio da educação intercultural e das 
epistemologias próprias aplicadas nas escolas das comuni-
dades, são elementos que permitem a preservação não só 
desse código linguístico, mas dos espaços em que os conhe-
cimentos ancestrais dessas comunidades podem ser usados 
e compartilhados. Nesse sentido, a educação bilíngue inter-
cultural capacita os professores Karajá a estabelecerem um 
diálogo igualitário com a sociedade não indígena e, ao mes-
mo tempo, a fortalecerem suas identidades étnico-culturais, 
que deixam de ser espaços de exclusão e tornam-se espaços 
de resistência.

Conclusão

Os exemplos de interferência da língua portuguesa na 
língua Karajá deixam clara a relação assimétrica entre uma 
cultura majoritária e uma cultura minoritária, subalterniza-
da. Essas mudanças decorrem de uma relação vertical de 
dominação que tende a integrar todas as formas de conheci-
mento em um modelo civilizador único, de caráter hegemô-
nico e eurocêntrico.

Essa relação desigual e violenta entre culturas não 
só provocou mudanças estruturais nas línguas originárias 
como também resultou na transição dessas comunidades do 
monolinguismo em língua originária ao bilinguismo e, em 
alguns casos, ao monolinguismo em português. O risco que 
esse tipo de impacto provoca é o desaparecimento das lín-
guas nativas brasileiras, bem como a extinção dos conheci-
mentos ancestrais desses povos.
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Essa concepção monocultural, monolíngue e monoepis-
têmica pode ser transformada por meio de práticas peda-
gógicas emancipatórias de caráter pluralista e voltadas às 
necessidades específicas de cada povo. No caso da popu-
lação Karajá, essa tomada de autonomia tem sido possível 
por meio da articulação entre o Curso de Educação Inter-
cultural do Núcleo Takinahakỹ de Formação Superior In-
dígena (NTFSI) da Universidade Federal de Goiás (UFG) e 
as práticas educativas desenvolvidas nas escolas indígenas 
das aldeias karajá. Esses dois contextos têm sido os espaços 
de articulação das políticas linguísticas de revitalização por 
meio das quais a língua Karajá pode passar de espaço de 
exclusão a espaço de resistência e retomada.
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Comunidade imaginada e diáspora negra como 
elementos de formação da narrativa como organi-

zação da consciência3

Nathália Gomes de Campos Pinheiro

Gláucia Vieira Cândido

Resumo

Este trabalho é o desenvolvimento de uma discussão 
metodológica a ser utilizada em uma dissertação de Mes-
trado em desenvolvimento no Programa de Pós-Graduação 
em Letras e Linguística da Faculdade de Letras da Universi-

3. Este artigo foi devidamente revisado pela autora e sua orientadora, e 

os conceitos aqui mobilizados são de responsabilidade da autora com 

anuência da orientadora.
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dade Federal de Goiás (PPGLL-FL-UFG), proposta do projeto 
de pesquisa com o título Não tem arrego: currículo escolar e 
letramentos múltiplos como guerra narrativa. Esta metodo-
logia tem como eixo central a epistemologia narrativa como 
procedimento de observação da expressão da intersubjeti-
vidade humana em sua produção de linguagem através da 
narrativa. Para a observação da narrativa serão elencados 
procedimentos de conhecimento sobre a interação social 
presentes nos acervos culturais narrativos do povo negro. 
Será utilizada como “domínio” (Bruner, 1991) a música negra, 
especificamente o rap, como acervo cultural do povo negro 
em “diáspora” (Gilroy, 2001). Os conceitos de narrativa e de 
diáspora serão desenvolvidos em diálogo com o conceito de 
“comunidades imaginadas” (Anderson, 2008) como forma de 
abordar a constituição social do conhecimento narrativo. A 
reflexão teórico-metodológica também se relaciona com a 
discussão sobre o conceito de “(in)disciplinaridade” (Szundy; 
Fabrício, 2019) e sua relação com a linguística estruturalista.

Palavras-chave: Epistemologia narrativa. Comunidade 
imaginada. Música negra. Gênero discursivo. (In)disci-
plinaridade.

Introdução

Este trabalho tem como objetivo produzir uma discus-
são metodológica que será utilizada em uma dissertação de 
Mestrado em desenvolvimento no Programa de Pós-Gradua-
ção em Letras e Linguística da Faculdade de Letras da Uni-
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versidade Federal de Goiás (PPGLL-FL-UFG), proposta no 
projeto com o título: Não tem arrego: currículo escolar e le-
tramentos múltiplos como guerra narrativa. Por este motivo, 
o artigo não terá uma seção específica para a metodologia, 
pois trata-se do mesmo tema de desenvolvimento do texto.

Nesse sentido, será desenvolvida uma reflexão teóri-
co-metodológica que busca delimitar um procedimento de 
análise de uma narrativa como materialidade empírica de 
uma experiência de luta social – e narrativa – acerca de po-
líticas públicas educacionais.

Para tanto, serão discutidos o conceito de “epistemo-
logia narrativa” (Bruner, 1991), de “comunidade imagina-
da” e concepções da música negra como expressão cultural 
da “diáspora negra” (Gilroy, 2001), os quais serão utilizados 
como domínios para acessar o acervo cultural presente na 
narrativa a ser analisada na dissertação em produção.

Desenvolvimento teórico-metodológico

Paradigma da modernidade

O conhecimento do mundo, mediado pelo conhecimento 
de si, como exercício de elaboração da própria subjetivida-
de, é um desafio para a organização da consciência. A rela-
ção epistemológica do ser humano com a realidade, quando 
não tem um sentido atribuído, pode ser destruidora, tanto da 
subjetividade como da existência material. Seja uma relação 
epistemológica com a realidade psicológica individual ou com 
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a realidade histórica em suas estruturas atravessadoras, seja 
uma relação intersubjetiva, através dos regimes de dominação 
e opressão entre povos, entre classes sociais, entre indivíduos 
que reproduzem as estruturas em suas relações interpessoais 
ou, ainda, em um embate contra o paradigma dominante do 
tempo histórico que se vive. Neste trabalho, o paradigma re-
ferido será o da modernidade.

Situo-me na área de conhecimento sobre o paradig-
ma da modernidade, e minha proposta de pesquisa está no 
campo da epistemologia. No debate sobre o saber na moder-
nidade, a razão ocidental como epistemologia étnica ociden-
tal europeia apresenta-se como um monolito. Por outro lado, 
como forma de conhecer a realidade, há um debate entre o 
método racional – teórico – e o método da empiria – como 
observação e descrição dos fenômenos da natureza e das 
relações humanas.

Esse debate pode ser entendido como uma expressão da 
dualidade dominante na mentalidade moderna. Entretanto, 
a oposição entre razão e empiria se apresenta como forma de 
conhecimento relacionada ao mundo material externo ao ser 
humano, e me proponho a compreender a expressão da rea-
lidade interna do ser humano, sua subjetividade. Esse debate 
é extenso e, considerando os limites deste trabalho, pretendo 
desenvolvê-lo de maneira mais sistemática, no exercício de 
análise da materialidade, na dissertação de Mestrado.

Proponho para as análises que pretendo desenvolver 
uma forma de conhecer relacionada ao mundo interno ao 
ser humano e à subjetividade que é construída nas relações 
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interpessoais, nas relações dos indivíduos com as institui-
ções e dos indivíduos com o paradigma ao qual são con-
temporâneos. A forma a qual busco me inscrever é a epis-
temologia narrativa. Para o seu desenvolvimento, pretendo 
relacioná-la aos temas conceituais estudados na disciplina 
Aspectos Interculturais da Linguagem.

Assim sendo, estabelecerei um diálogo entre a episte-
mologia narrativa e o debate sobre a (in)disciplinaridade 
abordado no texto Linguística Aplicada e (in)disciplinari-
dade no Brasil: promovendo diálogos, dissipando brumas e 
projetando desafios epistemológicos, de Szundy e Fabrício 
(2019). A partir do debate feito pelas autoras, proponho uma 
reflexão sobre o uso da linguagem e a produção de realida-
des históricas, estabelecendo um diálogo entre o conceito de 
“comunidade imagina”, desenvolvido por Benedict Anderson 
em seu livro Comunidades Imaginadas (2008), e a narrativa 
como epistemologia, desenvolvido por Jerome Bruner no tex-
to A construção narrativa da realidade (1991). Pensar no diá-
logo entre “comunidades imaginadas” e epistemologia nar-
rativa foi possível a partir da discussão oferecida por Mary 
Louise Pratt no texto Utopias Linguísticas (2013). Proponho 
também, relacionar o conceito de “comunidades imagina-
das” ao conceito de “diáspora negra” desenvolvido por Paul 
Gilroy em seu livro O Atlântico negro (2001), bem como a 
epistemologia narrativa aplicada à música negra como ma-
terialidade de linguagem.

A interrelação entre os conceitos acima apresentados 
será desenvolvida mais amplamente na dissertação de Mes-
trado e utilizada como chave interpretativa e metodológica 
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para a análise da materialidade de linguagem proposta no 
projeto de pesquisa submetido ao Programa, o documen-
tário Não tem arrego (2018), do coletivo de mídia goiano 
Desneuralizador Brasil. A narrativa desse documentário foi 
produzida na estética do hip hop e ele apresenta uma inter-
pretação sobre a experiência das ocupações estudantis nas 
escolas públicas estaduais em Goiás, contrárias à proposta 
de implantação de Organizações Sociais (OSs) pelo governo, 
entendida pelas comunidades escolares como uma propos-
ta de privatização da educação. Cerca de 27 escolas foram 
ocupadas por mais de quatro meses, entre novembro de 2015 
e março de 2016. Com as ocupações, os estudantes consegui-
ram barrar a implantação das OSs e promover um debate na 
sociedade sobre a função social da escola pública.

Por meio da música negra, como ordenadora da narrati-
va, eu busco desenvolver conhecimento sobre essa experiên-
cia humana em sociedade. Considero essa experiência como 
contracultura, localizando a experiência no campo da disputa 
narrativa epistemológica, e não como um contradiscurso.

(In)disciplinaridade

O reconhecimento da linguística moderna “como campo 
científico válido” (Szundy; Fabrício, 2019, p. 64) é apresentado 
por estas autoras como disciplina e originadora de um cam-
po de conhecimento largamente desenvolvido no século XX, 
o estruturalismo. Contudo, o viés estruturalista da linguísti-
ca apresenta limitações para produção de conhecimento so-
bre a linguagem como produto das interações humanas em 
sua complexidade intersubjetiva.
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O conhecimento produzido sobre as estruturas da lin-
guagem, externas ao ser humano e, portanto, externas à 
subjetividade humana, produz uma barreira para o seu es-
tudo como expressão dos processos internos da individua-
lidade humana, na interação social. As autoras elencam as 
transformações promovidas pela Sociolinguística e pela Lin-
guística Aplicada ao se voltarem para a “dimensão pragmá-
tica”, ainda que de maneira tortuosa, porém, afastando-se 
de uma visão exclusivamente estruturalista da manifestação 
da linguagem.

Além disso, as autoras apontam a publicação do livro 
Por uma Linguística Aplicada Indisciplinar, de Moita Lopes, 
em 2006, como a abertura de possibilidade para pesquisas 
mais voltadas a questões de identidade e semióticas, o que 
se choca com uma concepção engessada de “fronteira disci-
plinar” (Szundy; Fabrício, 2019, p. 65).

Não me inscrevo na Linguística Aplicada especifica-
mente, entretanto, proponho aqui uma reflexão alinhada ao 
estudo da linguagem como enunciado (Bakhtin, 2016) que 
se associe a uma proposta epistemológica abarcadora das 
ferramentas conceituais de análise, em função das necessi-
dades de compreensão da comunicação demandadas pela 
materialidade de linguagem em foco.

Sendo assim, a materialidade em foco neste trabalho 
é a narrativa como expressão da subjetividade construtora 
da realidade, além das ferramentas de análises conceituais 
demandadas pela miríade de relações interpessoais, institu-
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cionais e paradigmáticas contidas na produção humana de 
linguagem. As autoras utilizam uma imagem para as bar-
reiras promovidas pelos instrumentais de análise linguísti-
ca disciplinar a qual se refere a uma espécie de “bruma” 
(Szundy; Fabrício, 2019, p. 67), como um impedimento para a 
observação dos “processos de significação”.

As autoras se referem a uma concepção de linguagem 
onde o signo cumpre a função de transmitir uma mensa-
gem de A para B de modo linear, relacionado ao modelo 
saussuriano. Essa visão é questionada quando o sentido dos 
signos é colocado em questão e se concebe que o signo sem-
pre é carregado de sentido, pelas particularidades de gêne-
ro, classe social, étnicas, do indivíduo que a produz, o que 
impede uma transmissão de ocorrer de maneira linear.

Epistemologia narrativa

Em consonância com a discussão promovida por Szundy 
e Fabrício (2019), proponho utilizar a epistemologia narrati-
va como proposta metodológica para produzir conhecimen-
to acerca das formas pelas quais se constitui a significação, 
no processo de “construção da realidade” (Bruner, 1991), pela 
subjetividade, ultrapassando as fronteiras delimitadas pelo co-
nhecimento disciplinar. No campo do conhecimento disciplinar 
há duas formas canônicas de se produzir conhecimento cientí-
fico, uma é a racionalidade, em sua forma analítica, e outra é o 
empiricismo, como observação e classificação dos fenômenos.
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Para a análise a que me proponho, considero mais ade-
quada, como forma de conhecer a manifestação da cons-
trução da realidade e sua experiência na subjetividade por 
meio da linguagem, a epistemologia narrativa. Dessa ma-
neira, segundo Bruner (1991), ainda que haja um conheci-
mento considerável sobre o “domínio” de “conhecimentos e 
habilidades” desenvolvidos pelo ser humano, tratam-se de 
domínios específicos, cujas habilidades não se transferem 
para outros. Os domínios do conhecimento constituem-se 
como “tesouro cultural de ferramenta”. Outra questão “é que 
os domínios provavelmente são diferentemente integrados 
em culturas diferentes, como os antropólogos têm insistido 
durante anos” (Bruner, 1991, p. 3). Assim, é bem explorada 
a forma como utilizamos o “domínio” de conhecimento do 
mundo natural, entretanto, ele não ocorre da mesma forma 
para o domínio das interações humanas. Para o conheci-
mento do domínio das interações humanas, Bruner (1991) 
defende que, como resultado de discussões anteriores, nós 
costumamos organizar

nossa experiência e nossa memória de acon-
tecimentos humanos principalmente na for-
ma de narrativas: história, desculpas, mitos, 
razões para fazer e para não fazer, e assim 
em diante. A narrativa é uma forma conven-
cional, transmitida culturalmente e restrita 
por cada nível de domínio individual de do-
mínio e por seu conglomerado de dispositivos 



50

Sumário

protéticos, colegas e mentores. Ao contrário 
das construções geradas por procedimentos 
lógicos e científicos que podem ser destruídas 
por causa de falsificações, construções nar-
rativas só podem alcançar ‘verossimilhança’. 
Assim, narrativas são uma versão de reali-
dade cuja aceitabilidade é governada apenas 
por convenção e por ‘necessidade narrativa’, e 
não por verificação empírica e precisão lógi-
ca, e, ironicamente, nós não temos nenhuma 
obrigação de chamar as histórias de verda-
deiras ou falsas. (Bruner, 1991, p. 4).

Jerome Bruner apresenta a epistemologia narrativa no in-
terior de um debate mais amplo que se vincula à “revolução 
cognitiva” nas ciências humanas. A este respeito, afirma que

a ‘revolução cognitiva’ nas ciências huma-
nas trouxe o assunto de como a ‘realidade’ 
é representada no ato do conhecimento, dei-
xando claro que não bastou comparar as re-
presentações com imagens, com proposições, 
com redes léxicas, ou até mesmo com veículos 
mais temporalmente extensos como orações. 
Há, aproximadamente, uma década atrás 
que os psicólogos não só ficaram conscientes 
da possibilidade da narrativa ser não somen-
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te uma forma de representar mas também de 
construir realidade, um assunto sobre o qual 
eu terei mais para dizer. Neste aspecto, psi-
cólogos e antropólogos com inclinação cog-
nitivista começaram a descobrir que foram 
profundamente absorvidos por seus colegas 
de teoria literária e de história nas perguntas 
semelhantes às questões narrativas textual-
mente situadas. Eu penso que se pode datar 
a ‘mudança de paradigma’ no aparecimento 
de uma coleção de ensaios neste periódico 
em 1981: On Narrative. [...] A preocupação 
central não é como o texto narrativo é cons-
truído, mas como ele opera como um instru-
mento mental de construção de realidade. 
(Bruner, 1991, p. 5).

Música negra

Utilizarei como procedimento a busca das “ferramentas 
culturais e tradições disponíveis” na elaboração narrativa 
analisada, como vestígios da “construção da realidade”. A 
“construção da realidade” como linguagem expressa a expe-
riência, dando sentido a ela e trazendo uma documentação 
do paradigma da modernidade, o qual registra e produz. 
Essa relação é atravessada por incontáveis vetores e busco 
elucidar alguns deles, identificando na estética narrativa as 
“ferramentas culturais e tradições disponíveis”.
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Como materialidade de linguagem narrativa, ou seja, 
como documento da experiência histórica na modernidade, 
proponho a utilização de registros da música negra, especi-
ficamente o hip hop, em diálogo com o conceito de “diáspo-
ra” desenvolvido por Paul Gilroy no livro O Atlântico negro. 
A experiência histórica do paradigma da modernidade nas 
atrocidades promovidas pela racionalidade na modernida-
de, tais como a escravidão-africana-colonial e o Holocausto 
judeu, é a própria antítese da modernidade em seus valores 
humanistas anunciados. Observo na música negra uma ex-
pressão de linguagem que oferece uma síntese da experiên-
cia da relação entre modernidade e racionalidade enquanto 
produto e antítese de si mesma.

Paul Gilroy interpreta a música negra como expressão  
de produção de uma síntese da contradição do paradigma da 
modernidade elaborada pelo povo negro em diáspora, pois 
suas aspirações utópicas de superação das relações sociais de 
dominação racial, que o autor denomina “política de realiza-
ção [politics of fulfilment]”, são capazes de “inclui[r] e supera[r] 
o anticapitalismo”. Deste modo, para Gilroy, a música negra, 
como “política de realização”, exige que

a sociedade civil burguesa cumpra as pro-
messas de sua própria retórica. Ela cria um 
meio no qual possam ser expressadas as de-
mandas por metas como a justiça não raciali-
zada e a organização racional dos processos 
produtivos. Ela é imanente à modernidade e 
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um elemento de seu contradiscurso valioso 
demais para ser sistematicamente ignorado. 
(Gilroy, 2001, p. 93-96).

Observo a música negra como narrativa, enquanto 
“domínio de conhecimentos e habilidades” que se comporta 
como “organizador da consciência” para a orientação da ex-
periência humana na realidade, a qual será desenvolvida no 
sentido atribuído por Benedict Anderson às “comunidades 
imaginadas” analogicamente à descrição de Anderson sobre 
os elementos de linguagem que possibilitaram o desenvolvi-
mento da mentalidade que ofereceu os fundamentos para a 
elaboração da narrativa como “construção da realidade” dos 
Estados-nação.

Por meio da materialidade de linguagem do romance e 
do jornal, busco observar e descrever um recorte da contra-
dição da modernidade através da materialidade de lingua-
gem da música negra como ordenador da narrativa selecio-
nada para análise, sobre uma experiência de embate entre 
as epistemologias subalterna e hegemônica.

Compreendo a música negra a partir do conceito de 
“linguística do contato” (PRATT, 2013), como uma forma de 
dotar a realidade de sentido através do contato intercultural, 
como materialidade de linguagem da “zona de contato” que 
é a experiência da modernidade- colonialidade, para aque-
les que vivem, criam e produzem na condição histórica da 
“diáspora” do povo negro promovida pela escravidão africa-
na. Nesse contexto, a música negra oferece um contraponto 
não moderno dentro da modernidade, produzindo um con-
teúdo de contracultura capaz de transcender, pela sua ex-
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periência histórica, a fragmentação imposta pela ideologia 
burguesa, unindo “ética e política”.

Gilroy (2001, p. 98-99) desenvolve uma interpretação de 
que na forma do “conhecimento popular” a música negra 
propõe uma “transformação emancipadora” e, utilizando 
como recurso intelectual a memória da escravidão, propõe 
respostas ao questionamento que o status ocupado pela po-
pulação negra após a escravidão, como cidadãos, suscita. 
Através da estética da música negra

o ensinamento tradicional da ética e da 
política – filosofia prática – chegou ao fim 
algum tempo atrás, ainda que suas ago-
nias de morte sejam prolongadas. [...] Eles 
tiveram de lutar – muitas vezes por meio 
de sua espiritualidade – para manterem a 
unidade entre a ética e a política, dicotomi-
zadas pela insistência da modernidade em 
afirmar que o verdadeiro, o bom e o belo 
possuíam origens distintas e pertenciam a 
domínios diferente do conhecimento. Pri-
meiro, a escravidão em si mesma e, depois, 
sua memória induziram muitos deles a in-
dagarem sobre as bases da fundação da 
filosofia e do pensamento social modernos, 
quer viessem eles dos teóricos dos direitos 
naturais que procuravam distinguir entre 
as esferas da moralidade e da legalidade, 
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dos idealistas que desejavam emancipar a 
política da moral de sorte que aquela se 
tornaria uma esfera de ação estratégica, 
ou dos economistas políticos da burguesia 
que primeiro formularam a separação da 
atividade econômica tanto da ética como 
da política. Os excessos brutais da plan-
tation escravista forneciam um conjunto 
de respostas morais e políticas para cada 
uma dessas tentativas. A história e a uti-
lidade da música negra, discutidas no ca-
pítulo 3, permite que acompanhemos par-
te dos meios pelos quais a unidade entre 
ética e política tem sido reproduzida como 
uma forma de conhecimento popular. (Gil-
roy, 2001, p. 98-99).

Walter Benjamin, no texto O narrador – Considerações 
sobre a obra de Nikolai Leskov (Benjamin, 1987), reflete so-
bre a perda do valor social da contação de história em sua 
importância para a constituição das narrativas construí-
das coletivamente, cumpridoras da função de organizar a 
consciência. Desta forma, o autor afirma que a experiência, 
principalmente após a Primeira Guerra, em suas tamanhas 
atrocidades, perde a capacidade de ser transmitida, ou seja, 
para ele,
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a experiência de narrar está em vias de ex-
tinção. São cada vez mais raras as pessoas 
que sabem narrar devidamente. Quando se 
pede num grupo que alguém narre alguma 
coisa, o embaraço se generaliza. É como se 
estivéssemos privados de uma faculdade que 
nos parecia segura e inalienável: a faculda-
de de intercambiar experiências. (Benjamin, 
1987, p. 198).

Benjamin afirmou isso na década de 1930, diante do 
acirramento das condições históricas que teriam como co-
rolário a ascensão do Nazismo e as atrocidades da Segun-
da Guerra Mundial. O conceito de diáspora negra tem um 
paralelo histórico com a diáspora judaica. Este paralelo se 
modificará radicalmente com o acontecimento do Holocaus-
to judeu. Entretanto, Gilroy defende que a comparação entre 
a diáspora negra e a diáspora judaica, considerando o Ho-
locausto, não implica diminuir a sua particularidade e que 
ambos compartilham a racionalidade moderna em sua exe-
cução e que este é um paralelo fundamental a ser conside-
rado na observação destes acontecimentos.

Tenho como hipótese que apesar do desaparecimento 
da importância da figura do contador de histórias, a rele-
vância exercida por essa atividade para a constituição das 
narrativas como organizadoras da consciência se apresenta 
de outras formas, por meio de outros gêneros discursivos. 
Ademais, como afirma Bakhtin, as “mudanças históricas dos 
estilos de linguagem estão indissoluvelmente ligadas às mu-
danças dos gêneros do discurso” (Bakhtin, 2016, p. 20).
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Considero que a figura do contador de histórias modi-
ficou-se e pode ser identificada em novas formas de mani-
festação, produzindo novos gêneros discursivos. Uma forma 
que identifico é, no amplo espectro da música negra, o rap, 
no qual o MC, como mestre de cerimônias, ocupa a fun-
ção do contador de histórias e a música, o rap, das histórias 
contadas. Há pesquisas que relacionam o hip hop como os 
Griots, contadores de histórias que eram e ainda são biblio-
tecas vivas no continente africano. Ou seja, buscando infor-
mação sobre a origem do hip hop, Souza (2009, p. 64-65) 
observou que

Lindolfo Filho (2004) confere aos rappers o 
título de griots do terceiro milênio, evidente-
mente considerando as transformações e os 
incrementos tecnológicos de que dispõem. Em 
suas narrativas, eles tematizam o cotidiano, 
aconselham denunciam, ensinam, tomando 
como referências aspectos do meio social, po-
lítico, econômico e cultural em que vivem. 

Comunidade imaginada

A narrativa não oferece verificabilidade empírica, pois o 
modo de validação de realidade é a verossimilhança e essa 
verossimilhança deve a sua concretização ao compartilha-
mento de experiência e de linguagem entre aqueles que a 
significam. Portanto, para a análise da narrativa como ma-
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terialidade de linguagem na pesquisa, é necessário observar 
as relações entre as partes para que se constitua o todo. Cada 
parte necessita ser significada por meio da interpretação, uti-
lização de outras fontes para comparação e, assim, a elucida-
ção dos vestígios. A significação das partes, sua relação entre 
si e com o todo são demonstradas através da argumentação, 
de uma sustentação propositiva da interpretação  através de 
determinadas escolhas de relações para a significação.

Para esse exercício, a hermenêutica pode ser uma abor-
dagem válida. Desta forma, Bruner (1991, p. 7-8) reforça a 
necessidade de uma explicação do termo ‘hermenêutica’, o 
que, em sua concepção, implica na existência de uma pos-
sibilidade interpretativa enunciada e defendida pela argu-
mentação do pesquisador, de forma “intuitiva”. Essa intuição 
é apresentada de maneira narrativa como mobilização do 
domínio de conhecimento da interação humana, apoiada 
pelo “tesouro cultural”.

Benjamin (1987) apresenta uma argumentação da cons-
tituição do romance na modernidade em relação à estrutura 
da narrativa na qual o herói está irrevogavelmente separado 
de uma cosmologia. O herói tem ali um “sentido de vida pró-
prio”, de elaboração e significação próprios, ele está separado 
de uma comunidade. Benedict Anderson (2008) afirma que a 
“comunidade imaginada” pôde ser elaborada através de es-
truturas narrativas que serviram como elaboração de hipó-
tese estética e como suporte para tal, oferecendo uma inter-
pretação compartilhada pelos indivíduos. Esta interpretação 
compartilhada, ainda que forjada esteticamente e alheia a 
esses indivíduos, ofereceu os elementos de ligação entre eles.
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De acordo com Benjamin (1987), o romance oferece a 
estrutura narrativa da fragmentação de uma comunidade 
genuína que compartilha a experiência através do romance. 
Ou seja, trata-se da ideia de

um organismo sociológico atravessando cro-
nologicamente um tempo vazio e homogêneo 
é uma analogia exata da ideia de nação, que 
também é concebida como uma comunidade 
sólida percorrendo constantemente a história, 
seja em sentido ascendente ou descendente. 
(Anderson, 1991, p. 56).

Do mesmo modo, o jornal oferece a estrutura narrativa 
de sobreposição de informações, criando, assim, uma narra-
tiva construída nos moldes da ficção, pois corresponde a um 
enredamento forjado ao mesmo tempo que fornece os con-
teúdos a serem consumidos, os quais constituirão a matéria 
prima ideológica da “comunidade imaginada”. Em relação ao 
jornal, observa-se que este oferece tanto o conteúdo ideológico 
como a possibilidade estética para a assimilação do conteúdo.

Importante ressaltar que Anderson utiliza o termo “ver-
náculo” em referência às línguas vernáculas, em oposição 
à utilização do Latim como língua dominante na produção 
de conhecimento do mundo medieval. Por outro lado, Gilroy 
utiliza o mesmo termo referindo-se ao “vernáculo dos filhos 
dos escravos”, uma variação da língua dos territórios para 
onde foram levados como escravos. Nesses termos, a escolha 
da língua resulta de um desenvolvimento
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gradual, inconsciente, pragmático, para não 
dizer aleatório. Enquanto tal ela se diferen-
cia profundamente das políticas linguísticas 
autoconscientes dos dinastas oitocentistas, 
diante do crescimento de nacionalismos lin-
guísticos populares de oposição. (Ver adiante 
capítulo 5.) Um sinal claro dessa diferença é 
que as antigas línguas administrativas eram 
apenas isso: línguas usadas para e pelo fun-
cionalismo, e para sua própria conveniência 
interna. Não havia ideia de impor sistemati-
camente a língua à várias populações sob o 
domínio dinástico. Contudo, a ascensão des-
ses vernáculos à condição de línguas oficiais, 
onde elas, em certo sentido, concorriam com 
o latim (o francês em Paris, o médio-inglês 
em Londres), contribuiu para o declínio da 
comunidade imaginada da cristandade. (An-
derson, 2008, p. 77-78).

Por intermédio da linguagem impressa foi possível ha-
ver um reconhecimento entre os leitores de determinado ver-
náculo, dos “pertencentes a determinado campo”. Esse re-
conhecimento foi o “embrião da comunidade nacionalmente 
imaginada” (Anderson, 2008, p. 80).

Benedict Anderson afirma que seu “ponto de partida” 
e “produto cultural específico” (p. 30) é o nacionalismo, en-
tretanto, proponho utilizar o conceito de “comunidades ima-
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ginadas” desenvolvido por Anderson como “ferramentas 
culturais e tradições disponíveis” para compreender como 
uma narrativa que “opera como um instrumento mental de 
construção da realidade” (Bruner, 1991, p. 5). O autor ofe-
rece o seguinte conceito de nação, para uma definição de 
nacionalismo como comunidade imaginada, “Gellner diz [...] 
com certa ferocidade, que ‘o nacionalismo não é o despertar 
das nações para a autoconsciência: ele inventa nações onde 
elas não existem (Anderson, 1991, p. 32). Anderson afirma 
que que a comunidade imaginada se localiza no tempo da 
memória, em uma origem mítica. Os estados nacionais têm 
uma data de início, mas a origem da nação é “imemorial” 
(Anderson, 1991, p. 38-39).

A comunidade imaginada como narrativa se orienta 
no tempo, posto que uma narrativa é uma exposição dura-
tiva de eventos que ocorrem na passagem temporal e pode 
ser caracterizada

em termos aparentemente não-temporais [...] 
Além disso, o tempo envolvido, como notou 
Paul Ricoeur, é o ‘tempo humano’ e não o 
tempo abstrato ou o tempo do ‘relógio’. É o 
tempo cuja significação é determinada pelo 
significado atribuído aos eventos em seu pró-
prio ritmo. [...] O que está subjacente a todas 
essas formas de representar narrativas é um 
‘modelo mental’ cuja propriedade definidora 
é o seu padrão único de eventos no tempo. 
(Bruner, 1991, p. 6).
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Sobre a mudança de concepção do tempo, ocorrida no 
processo de transição da organização política das sociedades 
em reinos dinásticos para a organização em estados nação, 
Benedict cita Auerbach para falar sobre a concepção de “si-
multaneidade do tempo” que vigorava na época, frisando que 
tal ideia nos é completamente alheia, pois ela concebe que o

que ocupou o lugar da concepção medie-
val da simultaneidade-ao-longo-do-tempo 
é, recorrendo novamente a Benjamin, uma 
ideia de ‘tempo vazio e homogêneo’, em que 
a simultaneidade é, por assim dizer, trans-
versal, cruzando o tempo, marcada não pela 
prefiguração e pela realização, mas sim pela 
coincidência temporal, e medida pelo relógio 
e pelo calendário. Entenderemos melhor por 
que essa transformação foi tão importante 
para a gênese da comunidade imaginada da 
nação se considerarmos a estrutura básica de 
duas formas de criação imaginária que flores-
ceram pela primeira vez na Europa durante o 
século XVIII: o romance e o jornal. Pois essas 
formas proporcionaram meios técnicos para 
‘re-presentar’ o tipo de comunidade imagi-
nada correspondente à nação. Consideremos 
em primeiro lugar a estrutura do romance ao 
velho estilo, típico não só das obras primas de 
Balzac, mas também de qualquer literatura 
barata da época. É claramente um mecanis-
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mo para apresentar a simultaneidade em um 
‘tempo vazio e homogêneo’, ou uma disserta-
ção complexa sobre a palavra ‘entrementes’. 
(Anderson, 1991, p. 55).

A constituição narrativa da comunidade imaginada do 
estado nação ocorreu como um processo de transição da con-
cepção de pertencimento histórico do Estado dinástico atra-
vés de novas significações exigidas por novas experiências 
no período. Essas novas experiências podem receber novas 
significações através da existência e disseminação de novas 
formas de materialidade de linguagem, como o romance e o 
jornal. Assim, essas novas materialidades, enquanto narrati-
vas, passam a oferecer novas experiências de relação com a 
concepção de tempo histórico. As novas significações recolhi-
das e expressas através da narrativa possibilitam a criação de 
uma nova realidade de interações sociais.

Conclusão

Relembrando a indicação inicial da introdução, este tra-
balho respondeu a uma proposta de discussão metodológica 
a ser utilizada na dissertação de Mestrado em desenvolvi-
mento no Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguís-
tica da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás 
(PPGLL-FL-UFG), motivo pelo qual não foi utilizada uma ses-
são específica do artigo para a metodologia.
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De acordo com a argumentação desenvolvida neste tex-
to, a epistemologia narrativa pode oferecer uma alternati-
va metodológica em relação aos limites da disciplinarida-
de na linguística, considerando sua tradição estruturalista 
e os limites que esta oferece à compreensão da linguagem 
enquanto manifestação da subjetividade humana em inte-
ração. Procuro desenvolver essa metodologia para buscar a 
compreensão da expressão das relações sociais através da 
estética narrativa.

Utilizando a explicação de Benedict Anderson para a 
formação da mentalidade que possibilitou a concepção es-
tética do Estado-nação através de mudanças nas relações 
sociais possibilitadas pelo suporte estético do romance e do 
jornal, é possível desenvolver uma compreensão do modo 
pelo qual a narrativa constrói a realidade a partir das sub-
jetividades que ela possibilita a externalização.

Por outro lado, em diálogo também com o conceito de 
“comunidade imaginada”, é possível analisar a produção 
cultural negra na diáspora, observando os elementos que 
unem, culturalmente, o povo negro e descendentes de afri-
canos escravizados no mundo moderno-colonial como uma 
comunidade imaginada, e observar a realidade construída 
pela narrativa elaborada, aqui especificamente, pela música 
negra produzida na diáspora, refletindo acerca dos recursos 
de linguagem utilizados pela experiência da interação hu-
mana para a organização da consciência.
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Modelo dialogal da argumentação e dialogismo: 
convergências epistemológicas

Bruna Agapito

Eliane Marquez da Fonseca Fernandes

Rubens Damasceno-Morais

Resumo

Após a democratização do uso da internet e, consequen-
temente, o advento das redes sociais, as interações concre-
tas entre os sujeitos adquiriram novos delineamentos. Neste 
sentido, temas diversificados são constantemente discutidos 
e rediscutidos nas plataformas, sobretudo temas ligados a 
questões de interesse social, político e/ou ideológico. A pan-
demia causada pelo Coronavírus foi um dos temas mais de-
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batidos nas redes sociais brasileiras durante o ano de 2020. 
Por esse motivo, objetiva-se, a partir dos preceitos do Modelo 
Dialogal da Argumentação (Plantin, 2008, 2016, 2017, 2018; 
Grácio, 2010, 2012, 2013), analisar e descrever a atuação dos 
papéis actanciais, a construção da estase argumentativa, a 
partir de uma questão argumentativa formulada com base 
em fake news. Além disso, serão perscrutados os pontos de 
contato entre o Modelo Dialogal e o dialogismo (Volóchinov/
Bakhtin, 2014, 2016), a partir da análise descritiva da atua-
ção dos papéis actanciais. Por meio da análise qualitativa 
dos dados (Salomon, 2014; Creswell, 2010), este estudo irá 
dispor do recorte de uma situação concreta de estase argu-
mentativa em interações extraídas da plataforma Facebook. 
Pretende-se com este estudo mostrar os possíveis diálogos 
entre o Modelo Dialogal e o dialogismo em interações con-
cretas propiciadas pelas redes sociais.

Palavras-chave: Modelo Dialogal. Argumentação. Dia-
logismo. Redes Sociais. Fake news.

Considerações iniciais

Desde que a internet deixou de ser um fenômeno de uso 
restrito e passou a ser um fenômeno massificado (Calazans; 
Lima, 2013), isto é, desde que possibilitou a conexão entre as 
pessoas em escala global, a estrutura organizacional de in-
teração entre as pessoas sofreu (e vem sofrendo) mudanças 
significativas. Essa mudança na comunicação “represen-
ta uma mudança na linguagem e é por meio da linguagem 
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que percebemos a realidade” (Braga, 2018, p. 206). Diante 
disso, destaca-se que as redes sociais têm se transfigurado 
em palco propício para discussões com teor público, político, 
ideológico-partidário e social – para citar alguns exemplos. 
Desse modo, constata-se que mensagens são divulgadas e 
compartilhadas de forma instantânea e massiva, e isso inclui 
informações falsas, verdadeiras, ideologias, crenças religiosas 
etc. Todas competindo com o mesmo grau de importância e 
“veracidade” nesse palco de espetacularização da polêmica.

Nesse sentido, um dos temas mais debatidos nas re-
des sociais, sobretudo no ano de 2020, refere-se à pandemia 
causada pelo Coronavírus. No dia 11 de março de 2020, a 
Organização Mundial de Saúde (OMS) decretou a situação 
do coronavírus como pandêmica devido ao surto da doença 
ocorrido no início do ano de 2020. Os primeiros registros de 
pessoas infectadas com o vírus foram datados em dezem-
bro de 2019 na cidade de Wuhan, na China. Na medida em 
que a nova e misteriosa doença se propagava, muitas teo-
rias, informações, crenças religiosas e opiniões disputavam 
espaço nas redes sociais. Desse modo, as redes sociais se 
tornaram terreno fértil para a disseminação de fake news, 
sobretudo relacionadas à pandemia. A situação se agravou 
de tal modo que a própria Organização Mundial de Saú-
de (OMS) classificou o fenômeno como “infodemia”. O termo 
pode ser compreendido como “disseminação em massa de 
notícias falsas e rumores que comprometem a credibilidade 
das explicações oficiais fundamentadas em respaldo científi-
co” (Galhardi, 2020, p. 4202).
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O artigo supracitado versa sobre os prejuízos que a di-
vulgação de fake news sobre a Covid- 19 podem causar à 
saúde pública. Os temas das notícias falsas variam desde 
as formas de transmissão, cura com remédios caseiros, até 
sua possível inexistência, como defendem veementemente 
algumas pessoas nas redes sociais. Pensando no objetivo 
geral deste estudo, isto é, descrever de que forma o dialo-
gismo bakhtiniano participa do jogo argumentativo durante 
a troca dos papéis actanciais em discussões no Facebook, 
podemos assegurar que a literatura já contempla trabalhos 
que estabelecem a relação entre o dialogismo de Bakhtin e 
a polifonia de Ducrot, como o artigo intitulado A teoria do 
dialogismo de Bakhtin e a polifonia de Ducrot: pontos de 
contato, de autoria de Frossard (2008). Há trabalhos que, ao 
traçar o percurso histórico da argumentação e discutir al-
gumas perspectivas de abordagem, passam pelo dialogismo 
bakhtiniano, como o trabalho de Ruth Amossy, O lugar da 
argumentação no discurso (2018), dentre outros. O que a lite-
ratura não contempla são estudos voltados diretamente para 
a relação entre o dialogismo e o Modelo Dialogal da Argu-
mentação. É neste sentido que esta pesquisa se faz promis-
sora, na medida em que busca a articulação entre um dos 
conceitos fundamentais proposto por Bakhtin (2014 [1929]), o 
dialogismo, e a perspectiva sobre a argumentação proposta 
por Christian Plantin. Essa articulação pode ser interessante 
para se pensar os estudos da argumentação e da língua/
linguagem de forma integradora, que leve em consideração 
o contexto, o sujeito real que se constitui por meio da lingua-
gem a partir da interação com o outro.
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Tendo em vista as questões supracitadas, objetiva-se, 
por meio dos preceitos do Modelo Dialogal da Argumen-
tação (Plantin, 2008, 2016, 2017, 2018; Grácio, 2010, 2012, 
2013), descrever de que forma ocorre o processo argumen-
tativo, com ênfase na atuação dos papéis actanciais, a fim 
de propor uma discussão sobre a presença do dialogismo de 
Bakhtin durante a troca dos papéis actanciais. Nosso obje-
to de pesquisa está situado em um contexto de interação e 
compartilhamento massivo de informações sobre a Covid-19 
na plataforma Facebook. Partimos de uma situação concreta 
de interação, especificamente uma publicação devidamen-
te checada e considerada fake news pelas agências Lupa4 
e Aos fatos.5 A publicação em questão contém informações 
falsas que colocam em xeque a veracidade das pesquisas 
desenvolvidas no Instituto Butantan e, consequentemente, a 
eficácia da vacina contra o Coronavírus.

Diante disso, a pergunta norteadora desta pesquisa pode 
ser formulada do seguinte modo: De que forma o dialogismo 
bakhtiniano participa do jogo argumentativo durante a troca 
dos papéis actanciais em discussões no Facebook?

Para respondermos a esta questão, dividimos este estudo 
em três partes, além das considerações iniciais e finais, são elas: 
1) Pressupostos teóricos, na qual fazemos um breve percurso 
histórico da argumentação e, posteriormente, situamos o 

4. Disponível em: https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2021/01/18/verifi-

camos-monica-calazans-placebo/

5. Disponível em: https://www.aosfatos.org/noticias/enfermei-

ra-que-foi-primeira-vacinada-no-brasil-tomou-placebo-

http://www.aosfatos.org/noticias/enfermeira-que-foi-primeira-vacinada-no-brasil-tomou-placebo-
http://www.aosfatos.org/noticias/enfermeira-que-foi-primeira-vacinada-no-brasil-tomou-placebo-
http://www.aosfatos.org/noticias/enfermeira-que-foi-primeira-vacinada-no-brasil-tomou-placebo-
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leitor na perspectiva de argumentação adotada neste estudo, 
isto é, o Modelo Dialogal. Além disso, discutiremos a noção 
de dialogismo bakhtiniano. Na parte 2) discutiremos de 
forma mais detida os procedimentos metodológicos desta 
pesquisa. Por fim, na parte 3) será realizada uma análise 
dos comentários a respeito da veracidade da vacina contra 
a Covid-19 a partir da articulação entre o conceito de 
dialogismo e a perspectiva Dialogal da Argumentação, com 
ênfase na atuação dos papéis actanciais.

Percurso breve da argumentação

A argumentação situa-se, em seu percurso histórico, em 
três campos, a saber: a lógica, a retórica e a dialética (Plan-
tin, 2008). Em relação à lógica, a argumentação mobiliza três 
operações: a apreensão, o juízo e o raciocínio. Na primeira 
operação o indivíduo detém um determinado conceito e o de-
limita. Já na segunda, por meio do juízo, ele expressa algum 
posicionamento a respeito do conceito apreendido. Por fim, 
“pelo raciocínio, ele encadeia essas proposições, de modo a 
avançar do conhecido para o desconhecido” (Plantin, 2008, 
p. 11). Dito de outro modo, o sujeito apreende um conceito, 
tece uma opinião a respeito e, ao final, soma as proposições 
a fim de se chegar a um determinado campo do saber jamais 
explorado. No que diz respeito à retórica, a argumentação 
está ligada à ideia de persuasão, ou seja, por meio do dis-
curso, busca-se tornar aceita uma determinada tese. Por fim, 
com relação à dialética, a argumentação é pensada como 
um jogo no plano ideal em que dois parceiros em oposição 
respeitam as regras estabelecidas para o diálogo.
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É a partir do século XX, após um longo percurso que 
vem desde a Retórica Clássica (Plantin, 2008), que o campo 
da argumentação se torna uma disciplina autônoma, ten-
do como precursores os trabalhos de Chaïm Perelman com 
Lucie Olbrechts-Tyteca (2014), e de Stephen Toulmin (1993). 
Como nota ainda Plantin, “A construção de um pensamento 
autônomo da argumentação nos anos 1950 foi, sem sombra 
de dúvida, profundamente estimulada pela vontade de en-
contrar uma noção de ‘discurso sensato’, por oposição aos 
discursos fanáticos dos totalitarismos” (Plantin, 2008, p. 8). É 
durante a Guerra Fria, portanto, que a argumentação adqui-
re novos formatos, desvinculando-se das noções puramente 
lógica, retórica e dialética. A partir desse período, os pres-
supostos teóricos acerca da nova disciplina fragmentaram-
-se, dando origem a diversas vertentes e possibilidades de se 
abordar a argumentação.

Durante anos, os estudos voltados para a argumenta-
ção estavam restritos aos muros acadêmicos. Por esse moti-
vo, era comum as pessoas confundirem-na com os preceitos 
da velha sofística ou com o viés pejorativo da retórica, tradi-
cionalmente limitada à lógica, como assinala Rui Pereira no 
prefácio do Vocabulário Crítico de Argumentação:

O campo é, todavia, mal conhecido fora dos 
muros da Academia e, por vezes, dentro de-
les também. Confunde-se com o peso da velha 
sofística e da avaliação pejorativa da retórica, 
como com o estreitamento da lógica formal na 
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sua tangente matemática enunciada pelo pen-
samento filosófico da modernidade, como se 
mistura, aliás, e embora por caminhos diver-
sos, com uma espécie de prêt-à-porter discur-
sivo para maus aprendizes do seu tempo, que 
julgam nele encontrar um conjunto de receitas, 
quer para uma pessoal erística de bolso, quer 
para uma figuração de si no autofágico mundo 
do ‘especularismo sensitivo’ (Mario Perniola)”. 
(Grácio, 2013, p. 5).

Como discutido anteriormente, a partir da década de 
1950 a argumentação (re)nasce com múltiplos formatos e des-
dobramentos. O interesse por essa área resultou na emergên-
cia de diversas correntes teóricas e perspectivas de aborda-
gem. Tendo em vista a diversidade de conceitos sobre essa 
área, torna-se necessário precisar a vertente na qual este 
estudo se debruça: trabalhamos com a perspectiva de argu-
mentação ligada à interação concreta entre discursos anta-
gônicos orientados por uma mesma questão argumentativa. 
Situamo-nos, portanto, no campo da argumentação em pers-
pectiva dialogal, proposta por Christian Plantin (2008, 2016, 
2017, 2018), revisitada e ampliada por Rui Alexandre Grácio 
(2010, 2012, 2013) e atualizada no Brasil por Damasceno-Mo-
rais (2014, 2017, 2019, 2020a, 2020b, 2021).
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Argumentação em perspectiva Dialogal

O Modelo Dialogal da Argumentação (Plantin, 2008, 
2016, 2017, 2018; Grácio, 2010, 2012, 2013) prioriza o estudo 
de situações concretas de interação em que a contraposição 
de discursos orientados por uma mesma questão argumen-
tativa se faz presente. A questão argumentativa instaura-se 
quando o Oponente não ratifica o ponto de vista do Pro-
ponente. Ao se recusar a ratificar a tese do Proponente, o 
Oponente tem que justificar seu posicionamento a partir da 
elaboração de um contra-argumento, pois para que a comu-
nicação se torne argumentativa é necessário que os interac-
tantes desenvolvam seus argumentos para fundamentar este 
ou aquele posicionamento. De acordo com essa perspectiva, 
a argumentação é definida como “uma forma de interação 
problematizante formada de intervenções orientadas por 
uma questão” (Grácio, 2010, p. 18). Essa questão desenca-
deará a estase argumentativa.

A estase é um termo técnico originalmente pertencente 
ao campo da medicina e refere-se ao “bloqueio da circulação 
dos bons fluídos humanos”. A noção de estase argumentativa 
ou stasis, também possui raízes no campo da física – conforme 
Hauser (2002, p. 130). Neste contexto, “pode dizer-se que uma 
stasis ocorre quando duas linhas de força e em movimento 
colidem num determinado ponto, alterando a direção de cada 
uma das respectivas linhas de força” (Grácio, 2013, p. 108). 
Mas, ao ser transposta para o campo da argumentação, a es-
tase passou a designar o “bloqueio do diálogo consensual”. 
Conforme nota Plantin (2018, p. 351, tradução nossa), “uma 



76

Sumário

situação de estase ocorre quando a circulação consensual 
do discurso é bloqueada por uma contradição ou uma dú-
vida”. É importante esclarecermos que o bloqueio do diálogo 
consensual não indica o bloqueio da situação comunicativa, 
mas somente o bloqueio do consenso. Nesse sentido, a estase 
marca o ponto central do choque entre discurso e contradis-
curso, o qual pode ser compreendido, grosso modo, como o 
“x” da questão.

O funcionamento do Modelo Dialogal pode ser esque-
matizado da seguinte forma: a partir de um tema geral – a 
legalização do aborto, por exemplo – a ser discutido em uma 
situação concreta de interação, o argumentador (1) propõe 
uma tese que ratifica a questão geral. Na sequência, surge 
o argumentador (2), o qual não concorda com a tese do ar-
gumentador (1) e propõe uma contra-argumentação sobre o 
tema. A partir do confronto entre discurso e contradiscurso 
temos a formulação de uma questão argumentativa. Essa 
questão orientará os discursos contraditórios. Por fim, surge 
um argumentador (3), o qual não ratifica os pontos de vista 
apresentados pelo argumentador (1) e pelo argumentador (2) 
mas  questiona os posicionamentos apresentados. O argu-
mentador (3) pode ser comparado com a figura de um juiz 
(como exemplifica Plantin), pois ele atua como um mediador.

Os argumentadores (1), (2) e (3) foram utilizados para 
ilustrar a situação argumentativa. Na perspectiva Dialogal 
eles correspondem, respectivamente, aos papéis actanciais 
de Proponente, Oponente e Terceiro. Plantin ressalta a im-
portância de não se confundir os papéis actanciais com os 
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atores da situação comunicativa. Os papéis actanciais são 
papéis de atuação, isto é, os argumentadores podem atuar 
propondo uma tese, opondo-se a ela ou duvidando dela. É 
importante ressaltarmos que os papéis actanciais não são 
fixos – o que se difere da dialética clássica – ou seja, se um 
argumentador atua como Proponente em dado momento, ele 
pode atuar como Opoente ou Terceiro na mesma situação 
comunicativa e vice-versa. Outro ponto importante é que 
vários argumentadores podem assumir simultaneamente o 
mesmo papel actancial, criando-se uma espécie de coalizão. 
Isso não quer dizer que os argumentadores possuam neces-
sariamente as mesmas crenças e ideologias/valores para 
ocuparem o mesmo papel actancial. De modo geral, eles 
possuem valores diferentes, mas concordam em defender 
um determinado ponto de vista: ser a favor ou contra o tema 
proposto para discussão. Já os atores da situação comunica-
tiva são os indivíduos concretos inseridos na interação, isto 
é, são os indivíduos concretos que assumem os papéis de 
propor, opor e/ou duvidar.

A perspectiva Dialogal propõe o estudo da argumenta-
ção em um quadro amplo, no qual prioriza-se as interações 
reais, os diálogos cotidianos, os elementos polifônicos e inter-
textuais. Trata- se de um método de análise que se preocupa 
com o percurso e não com os resultados. Se compararmos o 
Modelo Dialogal com a Dialética Aristotélica, por exemplo, 
veremos isso de forma clara. Enquanto na dialética os estu-
dos estavam voltados somente para a catalogação de argu-
mentos em busca da eliminação do falso, no Modelo Dialo-
gal os estudos se voltam para a descrição crítica do processo 
de construção de pontos de vista antagônicos orientados por 
uma mesma questão. Nesse sentido, a argumentação “é vis-
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ta como um modo de construção de respostas a perguntas 
que organizam um conflito discursivo” (Plantin, 2008, p. 70). 
Seguindo de forma crítica a linha teórica de Plantin, Rui Ale-
xandre Grácio entende que a argumentação “é uma disciplina 
crítica de leitura e interacção entre as perspectivas inerentes à 
discursividade que os argumentadores avançam em torno de 
um assunto em questão” (Grácio, 2009, p. 36). Retornaremos 
a isso.

Dialogismo: questão de definição

O Círculo de Bakhtin deixou contribuições grandiosas 
para os estudos da língua/linguagem, sobretudo pelo fato 
de propor uma perspectiva de abordagem que retira a lín-
gua de um quadro sistêmico estável e imutável e a desloca 
para o contexto social. Dessa forma, uma das questões mais 
importantes para o Círculo de Bakhtin é que a língua passa 
a ser concebida no processo comunicacional propiciado pela 
interação entre os sujeitos. Nas palavras do autor:

A realidade efetiva da linguagem não é o sis-
tema abstrato de formas linguísticas nem o 
enunciado monológico isolado, tampouco o 
ato psicofisiológico de sua realização, mas o 
acontecimento social da interação discursiva 
que ocorre por meio de um ou de vários enun-
ciados. (Volóchinov/Bakhtin, 2014, p. 217).
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É importante ressaltarmos que Volóchinov/Bakhtin 
não exclui os estudos linguísticos de suas análises, mas 
salienta que as noções de morfema, fonema, frase e oração 
não são suficientes para se estudar/conceituar a língua no 
processo de comunicação. Para essa teoria, o que importa 
é o dizer concreto, isto é, os enunciados. Dessarte, pode-
se inferir que a interação discursiva é fundamental para a 
teoria bakhtiniana, já que para ela a verdadeira substância 
da língua se constitui nas relações sociais. Dessa forma, os 
discursos estão em constante diálogo, compondo uma ca-
deia infinita de relações, seja para concordar com o discurso, 
refutá-lo ou gerar polêmica. O importante é compreender 
que todo discurso é orientado para um interlocutor – isso 
não pressupõe o face a face –, o que quer dizer que estamos 
sempre respondendo a algo que já foi enunciado. Conforme 
propõe o autor,

Todo enunciado, mesmo que seja escrito e fi-
nalizado, responde a algo e orienta-se para 
uma resposta. Ele é apenas um elo na cadeia 
ininterrupta de discursos verbais. Todo monu-
mento continua a obra dos antecessores, pole-
miza com eles, espera por uma compreensão 
ativa e responsiva, antecipando-a etc. Todo 
monumento é uma parte real e indissolúvel ou 
da ciência ou da literatura ou da vida política. 
(Volóchinov/Bakhtin, 2014, p. 184).
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O fato de estarmos sempre respondendo outros enun-
ciados, e o fato de sermos atravessados discursivamente, é o 
que compõe o princípio do dialogismo. Dito de outro modo, 
o dialogismo conecta enunciados, sejam eles proferidos de 
forma síncrona ou assíncrona. O contexto dialógico não tem 
fim, pois os discursos são sempre retomados e ressignifica-
dos numa cadeia infinita de possibilidades. Há um excerto 
na obra Estética da Criação Verbal em que Bakhtin discute 
bem essa questão. Veja:

Não existe a primeira nem a última palavra, e 
não há limites para o contexto dialógico (este 
se estende ao passado sem limites e ao futu-
ro sem limites). Nem os sentidos do passado, 
isto é, nascidos no diálogo dos séculos pas-
sados, podem jamais ser estáveis (concluídos, 
acabados de uma vez por todas): eles sem-
pre irão mudar (renovando-se) no processo 
de desenvolvimento subsequente, futuro do 
diálogo. Em qualquer momento do desenvol-
vimento do diálogo existem massas imensas 
e ilimitadas de sentidos esquecidos, mas em 
determinados momentos do sucessivo desen-
volvimento do diálogo, em seu curso, tais sen-
tidos serão relembrados e reviverão em forma 
renovada (em novo contexto). Não existe nada 
absolutamente morto: cada sentido terá sua 
festa de renovação. (Bakhtin, 2011, p. 410).
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Conforme pontua Bakhtin, a cadeia de enunciados não 
possui fim, pois estamos sempre criando sentidos, responden-
do a enunciados anteriores e abrindo espaço para a emergên-
cia de novos enunciados. Este é o ponto fundamental da noção 
de dialogismo. Fiorin (2008, p. 24) sintetiza bem a definição 
de dialogismo bakhtiniano: “o dialogismo é o modo de fun-
cionamento real da linguagem, é o princípio constitutivo do 
enunciado”. Nota-se a importância do conceito de dialogismo 
para a teoria bakhtiniana, uma vez que é ele o responsável por 
conectar enunciados, atribuindo-lhes sentido. Voltamos para 
a importância da interação concreta, questão amplamente de-
fendida pelo Modelo Dialogal da Argumentação. Da mesma 
forma que a língua não pode ser retirada da sua materialida-
de viva, isto é, não pode ser extraída de seu contexto, para o 
Modelo Dialogal os argumentos não podem ser isolados para 
análise, já que o foco dessa perspectiva é o processo argumen-
tativo e não o produto.

Percurso metodológico

Como metodologia de trabalho, este estudo abordará 
de forma descritiva e/ou exploratória os preceitos do Modelo 
Dialogal da Argumentação a partir de um enfoque qualita-
tivo (Salomon, 2014; Creswell, 2010). Dessa forma, busca-se 
por meio da análise da interação concreta entre os inter-
nautas/interactantes, descrever de que forma o dialogismo 
bakhtiniano está presente na atuação dos papéis actanciais 
em uma situação concreta de interação midiática. Como ob-
jeto de estudo, foram extraídos da plataforma Facebook 2,2 
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mil comentários referentes a uma publicação – comprova-
damente falsa – que colocava em xeque a eficácia da Vacina 
CoronaVac e a credibilidade do instituto responsável pela 
pesquisa. Até o dia da coleta (23 de janeiro de 2021), a pu-
blicação contava com 2,2 mil comentários, 6,2 mil reações 
(curtidas) e 19 mil compartilhamentos.

A seleção e a coleta de dados ocorreram em quatro eta-
pas: a primeira foi o recorte de uma fake news sobre um 
tema atual que tenha repercutido nas redes, polarizando os 
internautas. A segunda etapa consistiu em transcrever os 2,2 
mil comentários presentes na publicação para que pudés-
semos visualizar de forma macro a situação argumentativa. 
A terceira fase consistiu na divisão desses comentários em 
três grandes blocos: Propor, Opor, Duvidar. Isso possibilitou, 
em um primeiro momento, a análise verticalizada da atua-
ção dos papéis actanciais e, na sequência, a conexão entre 
o que foi dito antes e o que está sendo dito no momento da 
coalizão e confrontação de pontos de vista. Por fim, em de-
corrência da proposta deste estudo, foram selecionados seis 
comentários para ilustrar a atuação dos papéis actanciais 
na plataforma Facebook.

Com relação à análise do corpus, inicialmente discuti-
remos de que forma podemos pensar a questão argumen-
tativa a partir das informações contidas na fake news. Em 
seguida trataremos da emergência da estase argumentativa 
e a atuação dos papéis actanciais, isto é, como os atores da 
situação comunicativa assumem os papéis de Propor, Opor 
e/ou Duvidar naquele contexto. Na sequência, mostraremos 
de que forma a coalizão e o confronto entre os internautas/
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interactantes estão relacionados com o dialogismo de Ba-
khtin. Dito de outro modo, será discutido como o discurso de 
um está implicado no discurso do outro, seja para concordar, 
discordar ou duvidar.

Em decorrência das questões éticas, os nomes dos inter-
nautas foram suprimidos nesta pesquisa a fim de se manter 
o anonimato dos participantes, muito embora se saiba que, 
por se tratar de rede social, qualquer um pode visualizar os 
comentários. Não obstante, achamos por bem manter não 
identificados os comentários aqui inseridos. Ainda com rela-
ção a questões éticas, este trabalho não vislumbrou qualquer 
tipo de coleta de dados que pudesse envolver riscos a pes-
soas de grupos específicos, visto que não previu diretamente 
o contato com seres humanos na etapa de coleta de dados. 
A pesquisa se pautou, como esclarecemos, em dados de si-
tuações públicas veiculadas por plataforma digital – Face-
book – de domínio público e livremente divulgadas nas redes 
sociais. Dessarte, não houve necessidade de submissão ao 
Comitê de Ética/ CEP.

Atuação dos papéis actanciais

Como discutido em seções anteriores, são os atores/
internautas quem decidem quais papéis actanciais irão as-
sumir. Essa escolha é determinada com base no sistema de 
crenças do indivíduo, isto é, nos valores – ou nas ideologias, 
se nos filiarmos na teoria bakhtiniana. No corpus aqui apre-
sentado, o tema geral diz respeito à primeira mulher brasi-
leira vacinada contra a Covid-19. Na perspectiva dialogal, o 
Proponente é o responsável por desencadear a estase, pois, 
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ao ser o primeiro a emitir um posicionamento diante do 
tema em discussão, ele abre espaço dialógico para a emer-
gência de aliados e contraditores. Essa questão é facilmente 
evidenciada na plataforma Facebook devido às estratégias 
de interação fornecidas aos usuários: um internauta faz uma 
postagem e, na sequência, outros internautas podem intera-
gir por meio de reações (curtidas) e/ou comentários.

A Imagem 1 a seguir ilustra de que forma os papéis ac-
tanciais foram aplicados nos comentários selecionados para 
a análise. É importante ressaltar que em detrimento da pro-
posta aqui apresentada e do fato de não percebermos uma 
distinção clara do papel actancial do Terceiro, este não será 
analisado. Isso não compromete a pesquisa aqui apresen-
tada, já que o próprio arcabouço teórico afirma não haver a 
necessidade da participação dos três papéis de atuação, mas 
pelo menos de dois.

Imagem 1 - Aplicação dos papéis actanciais no Facebook

Fonte: Elaboração própria, 2021.
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Atuação do Proponente

A estase argumentativa é desencadeada a partir do 
seguinte comentário: “Por quê Mônica Calazans tomou a 
“primeira vacina” se teoricamente ela já estava imunizada 
por ter participado dos estudos da vacina experimental no 
Butantan? Aliás, a própria enfermeira postou em suas redes 
sociais que estava na Praia no final do ano. Ninguém acre-
dita em João Doria!”. A partir desse comentário, podemos 
extrair a formulação de uma questão argumentativa do tipo: 
Se a vacina é eficaz e se Mônica já havia tomado a primeira 
dose durante os testes, por que tomar a segunda dose publi-
camente fingindo ser a primeira vez? Observe que ao tornar 
público o seu comentário, o internauta responsável pela pu-
blicação suscita por meio de seu discurso a emergência de 
aliados e contraditores. Os aliados formaram uma espécie 
de coalizão e assumiram ao lado dele o papel actancial de 
Proponente, na medida em que demonstraram discursiva-
mente concordância com o ponto de vista apresentado pelo 
Proponente 1 (doravante P1).

O Quadro 1 a seguir contém três comentários de in-
ternautas que assumiram o papel actancial de Proponente. 
Como discutido, o comentário 1 foi o responsável por de-
sencadear a estase argumentativa. A partir de agora será 
realizada uma análise mais detida desses comentários a fim 
de descrever a atuação dos papéis actanciais e a apontar de 
que forma o dialogismo está presente nesse jogo argumenta-
tivo. A fim de preservar a privacidade dos internautas, seus 
nomes serão referenciados no quadro como “P1, P2 e P3”.
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Quadro 1 - Argumentos utilizados pelos proponentes

Internautas que assumiram o papel actancial de Proponente

Comentário 1: 

P1:

“Por quê Mônica Calazans tomou a 

“primeira vacina” se teoricamente ela 

já estava imunizada por ter participado 

dos estudos da vacina experimental no 

Butantan? Aliás, a própria enfermeira 

postou em suas redes sociais que estava 

na Praia no final do ano. Ninguém 

acredita em João Doria!”

Termos 

selecionados pelo 

argumentador: 

“primeira vacina”; 

Praia;

Mônica; João Dória.

Comentário 2: 

P2:

“Que eu fico preocupado é show midiáti-

co do João dória, pois se esta senhora 

foi umas das voluntarias a receber a 

vacina dias atrás, como ela está sendo a 

primeira voluntaria a receber a vacina? 

sendo que ela ja tinha sido vacinada. 

Este Doriana é capaz de fazer coisa, que 

até o diabo dúvida”.

Termos 

selecionados pelo 

argumentador: 

Show midiático; 

“recebeu a vacina” 

[durante os testes]

Comentário 3: 

P3:

“[...] acho que gado é você... não pode 

ver uma vacina que sai correndo para 

tomar. Você acha que o Gov. Agripino 

está preocupado com saúde? Vá ver o 

que ele está fazendo em nosso estado! 

Essa vacina passou com nota dada pelo 

professor... e ainda custou 3x mais que 

as concorrentes”.

Termos 

selecionados pelo 

argumentador: 

Gado;

“Nota dada pelo 

professor”

Fonte: Elaboração própria, 2021.

As informações citadas pelo P1 foram inicialmente che-
cadas pela Agência Aos Fatos no dia 18 de janeiro de 2021 e 
consideradas “fora de contexto”. Em parceria com as agên-
cias de checagem, o Facebook marca as publicações que 
contêm informações falsas ou descontextualizadas. Além de 
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informar aos internautas que a postagem está descontex-
tualizada, a plataforma disponibiliza um link que direcio-
na o internauta para a página da agência responsável pela 
checagem. Nesta página há um texto que explica de que for-
ma é realizada a verificação e o motivo pelo qual a publi-
cação recebeu o selo “fora de contexto”. Ao acessarmos esse 
link disponibilizado na publicação analisada, notamos que a 
Agência Aos Fatos marcou, em sua página, essa publicação 
como “falsa” e não como “fora de contexto”. Posteriormente, 
a agência Lupa realizou uma verificação de uma postagem 
que continha as mesmas informações e a classificou como 
“falsa”. Devido aos motivos supracitados, podemos assegu-
rar que a questão argumentativa aqui formulada tem como 
base informações falsas, isto é, fake news.

O P1 é o responsável por desencadear a estase argu-
mentativa ao formular uma tese que põe em xeque a cre-
dibilidade dos estudos realizados pelo Instituto Butantan 
sobre a vacina contra o Coronavírus. Ao questionar o moti-
vo de Mônica Calazans ter sido imunizada publicamente, já 
que, segundo as informações do P1, ela já havia recebido a 
vacina, põe-se em xeque a seriedade dos estudos realizados 
pelo Butantan. Essa indagação, consequentemente, cria dú-
vidas sobre a eficácia da vacina. Ao colocar entre aspas os 
termos “primeira vacina” deixa-se pressuposto que Mônica 
já havia sido vacinada. Soma-se a esse conjunto de inda-
gações a imagem pública negativa de João Dória e a afir-
mação do P1: “Ninguém acredita em João Doria!”, o que de 
certa forma corrobora para a formulação da questão argu-
mentativa já apresentada: Se a vacina é eficaz e se Mônica 
já havia tomado a primeira dose durante os testes, por que 
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tomar a segunda dose publicamente fingindo ser a primeira 
vez? Aqui, é válido ressaltarmos que o P1 se baseia em uma 
entrevista concedida por Mônica Calazans ao Conselho Re-
gional de Enfermagem de São Paulo (COREN) em 8 de ja-
neiro de 20206, na qual ela afirma ter participado dos testes 
realizados pelo Butantan. O que o P1 não informou aos seus 
internautas é o fato de Mônica ter participado do grupo que 
recebeu placebo durante os testes. É, portanto, a partir do 
compartilhamento da tese contida no comentário 1 do Qua-
dro 1 que o internauta “convoca” aliados e contraditores.

Seguindo essa linha de raciocínio, o P2 demonstra, por 
meio de seu discurso, concordância com a tese apresentada 
pelo P1. Observe que o P2 faz uma espécie de reformula-
ção – o que pode ser compreendido como interpretação – da 
questão argumentativa ali proposta. Essa questão pode ser 
evidenciada por meio das seguintes escolhas lexicais/argu-
mentativas: “show midiático do João dória”; “essa senhora 
foi uma das voluntárias a receber a vacina dias atrás”. Desse 
modo, verifica-se o diálogo estabelecido com o comentário 
que concebe a estase argumentativa. Neste sentido, o P2, 
assim como o P1, coloca em xeque a credibilidade de João 
Dória, Mônica Calazans e, sobretudo, do Instituto Butantan, 
responsável por desenvolver estudos e testes da CoronaVac 
em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac Biotech.

O P3, responsável pelo comentário 3, responde a uma 
Oponente não contemplada na análise – por motivos já justi-
ficados – e estabelece relações dialógicas com enunciados in-

6. Disponível em: https://portal.coren-sp.gov.br/noticias/covid-19-profis-

sionais-de-enfermagem-contam-experiencia-como-voluntarios-nos-tes-

tes-da-vacina
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ternos, isto é, explicitamente expostos nesta publicação, e com 
enunciados externos, como as expressões “passou com nota 
dada pelo professor” e “gado”. A expressão “passou com nota 
dada pelo professor” pressupõe que o aluno(a) foi aprovado(a) 
por motivos de cunho pessoal entre aluno e professor e não 
por desempenho acadêmico. Ao estabelecer esta relação, o in-
ternauta insinua que há interesses pessoais, nesse caso po-
líticos, entre a aprovação da CoronaVac e o governo de João 
Dória. Já a expressão “gado” foi ressignificada nesse contexto, 
pois seu uso designa, frequentemente, os eleitores de Jair Bol-
sonaro. Mas, nesse contexto, o P3 utiliza a expressão para se 
referir às pessoas que estão interessadas na vacina contra o 
Coronavírus. A ressignificação nos mostra o que Volóchinov/ 
Bakhtin propôs há décadas: o fato de que a língua é viva, mo-
difica-se e se constitui a partir da interação verbal propiciada 
pelo contato social.

Observe que os Proponentes 1, 2 e 3 evocam termos 
que estabelecem relações dialógicas, mas com base em va-
lores diferentes. Isso nos mostra que os atores da situação 
comunicativa não precisam partilhar necessariamente os 
mesmos sistemas de crenças, mas compartilhar um objetivo 
comum, que, neste caso, consiste em questionar a veracidade 
dos estudos sobre a vacina contra a Covid-19. Vimos que, no 
primeiro comentário, a dúvida é colocada sobre João Dória, 
Mônica e o Butantan. No segundo, bem próximo ao primeiro, 
a dúvida é colocada sobretudo na possibilidade de Mônica já 
ter sido vacinada, com base nas informações falsas contidas 
no comentário 1 (P1). Além disso, P2 se baseia numa crença 
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que constrói uma imagem pública negativa de João Dória. 
Já o comentário 3 (P3) sustenta sua tese com base na gestão 
negativa de Dória dos possíveis interesses pessoais, como o 
financeiro e político, que envolvem a CoronaVac. Nesse sen-
tido, por mais que as teses sejam sustentadas por argumen-
tos diferentes, possuem a mesma finalidade: pôr em xeque os 
estudos desenvolvidos pelo Butantan sobre a vacina contra 
a Covid-19. Para isso, questionaram a imagem pública de 
João Dória e seus possíveis interesses na aprovação dessa 
vacina, além da possibilidade de Mônica Calazans ter sido 
imunizada duas vezes. Dito isso, consideramos que os atores 
presentes nessa situação comunicativa, assumiram o papel 
actancial de Proponente.

Atuação do Oponente

O Quadro 2 a seguir contempla os comentários dos 
usuários que assumiram o papel actancial de Oponente, isto 
é, que discordaram da tese sustentada pelos Proponentes e 
propuseram uma contra-argumentação. Os internautas res-
ponsáveis pelos comentários contidos no Quadro 2 serão re-
ferenciados como: O1, O2 e O3. Confira o quadro a seguir:
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Quadro 2 - Argumentos utilizados pelos Oponentes

Internautas que assumiram o papel actancial de Oponente

Comentário 4:

Oponente 1:

Viva a Ciência que busca salvar 

vidas, que essa vacina possa  

nos  trazer  um  pouco  de  liber-

dade  e  paz.  Sr “Proponente 

1” o momento não é de se fazer 

política e sim de salvar vidas. 

Parabéns Butantã! Parabéns 

São Paulo. Esperança de dias 

melhores.

Termos sele-

cionados pelo 

argumenta-

dor: Ciência;

Esperança;

Comentário 5:

Oponente 2:

“‘Proponente 2’ ela não 

recebeu a vacina antes cara. 

Vc tá simplesmente falando 

uma mentira. Todos que são do 

grupo de placebo serão vacina-

dos agora pq nunca tomaram 

a vacina antes. Se esforça pra 

pensar”.

Termos sele-

cionados pelo 

argumenta-

dor: Placebo;

Comentário 6:

Oponente 3:

“Proponente X” sim, todos 

os pesquisadores, médicos, 

bioquímicos, todos eles estão 

fazendo uma vacina de água, 

e se tomarmos vamos virar 

jacaré. Contem hiv e hepatite 

as vacinas.. melhorou p você?”

Termos sele-

cionados pelo 

argumenta-

dor: “virar 

jacaré”;

“HIV e 

hepatite nas 

vacinas con-

tra covid-

19 .

Fonte: Elaboração própria, 2021.
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O comentário 4 proposto pelo O1 refuta diretamente 
o P1 responsável por desencadear a estase argumentativa. 
Isso pode ser evidenciado em dois momentos em seu dis-
curso: no primeiro, a internauta cita diretamente o nome do 
P1. Na plataforma Facebook, quando um nome é citado em 
algum comentário, o usuário citado é notificado e, de certa 
forma, podemos dizer que ele é “convidado para a briga de 
teclas”. No segundo momento, a O1 retoma dialogicamente 
o discurso do P1 para refutá-lo, afirmando que o momento 
não é para “se fazer politicagem e sim salvar vidas”. Há uma 
informação importante a ser acrescida aqui: o P1 ocupa o 
cargo de deputado estadual em São Paulo, mas por questões 
de privacidade, optamos por não divulgar seu nome, mesmo 
se tratando de uma conta oficial aberta ao público. Nesse 
sentido, a O1 utiliza parte dos argumentos evocados pelo P1 
para refutá-lo. Mas este sentido estará completo se o leitor 
obtiver a informação de que o internauta responsável por 
desencadear a estase também é político. Em uma primei-
ra leitura, pode parecer uma obviedade evidenciar o cargo 
ocupado pelo P1, mas se pensarmos que essa publicação foi 
compartilhada 19 mil vezes e que o compartilhamento mas-
sivo e dinâmico nas redes sociais distancia cada vez mais 
o autor de sua publicação, perceberemos a importância de 
trazer essa questão à luz da discussão7.

O O2 – responsável pelo comentário 5 do Quadro 2 – 
também elabora sua contra- argumentação de forma direta. 
Ele responde ao comentário do P2, o que implica uma res-
posta indireta ao comentário 1, mas optamos por trabalhar 

7. A discussão sobre os compartilhamentos em redes sociais é muito bem 

trabalhada no recém traduzido livro de Anne-Marie Paveau Análise do 

discurso digital: dicionário das formas e das práticas.
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com a refutação direta já que o nome do P2 foi citado. Aqui, 
o internauta desmente a tese geral sustentada pelos Pro-
ponentes, ao afirmar que Mônica Calazans havia recebido 
placebo durante os testes no Butantan e por esse motivo a 
vacinação pública de Mônica não era falsa.

Já o comentário 6, pertencente ao O3, responde a um 
comentário que também não foi contemplado na análise, 
mas que faz parte do grupo que assumiu o papel actan-
cial de Proponente. Por esse motivo, a usuária foi listada no 
quadro como “Proponente X”. O comentário 6, de autoria do 
O3, utiliza qualificações irônicas e dialoga com dois discur-
sos externos à discussão na plataforma. O primeiro discurso 
com o qual o internauta estabelece relação de forma crítica 
e irônica – ao afirmar que “[...] se tomarmos [a vacina] va-
mos virar jacaré [...]” – se refere a uma fala proferida por Jair 
Bolsonaro (atual presidente da República Federativa do Bra-
sil) durante um evento em Porto Seguro, Bahia, no dia 17 de 
dezembro de 2020. Na ocasião, o presidente fazia alegações 
sem fundamentação científica para se referir aos possíveis 
efeitos colaterais da vacina contra a Covid-19. De acordo com 
Bolsonaro, “Lá no contrato da Pfizer, está bem claro nós [a 
Pfizer] não nos responsabilizamos por qualquer efeito co-
lateral. Se você virar um jacaré, é problema seu”. E conclui 
afirmando que “Se você virar Super-Homem, se nascer bar-
ba em alguma mulher aí, ou algum homem começar a falar 
fino, eles (Pfizer) não têm nada a ver com isso”8.

8. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=lBCX-

kVOEH-8&ab_channel=UOL

http://www.youtube.com/watch?v=lBCXkVOEH-8&ab_channel=UOL
http://www.youtube.com/watch?v=lBCXkVOEH-8&ab_channel=UOL
http://www.youtube.com/watch?v=lBCXkVOEH-8&ab_channel=UOL
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O próprio discurso proferido por Bolsonaro evidencia 
usos de qualificações irônicas, mas isso não ameniza os pre-
juízos desencadeados por afirmações advindas de um pre-
sidente da República. Isso porque concordamos com Dijk 
(2018, p. 23) quando afirma que o “Controle do discurso pú-
blico é controle da mente do público e, portanto, indireta-
mente, controle do que o público quer e faz. Não há necessi-
dade de coerção se se pode persuadir, seduzir, doutrinar ou 
manipular pessoas”. Desse modo, as falas de Jair Bolsonaro 
legitimam as ações de resistência tanto à imunização quanto 
ao distanciamento social.

O O3 também estabelece relações dialógicas de forma 
crítica e irônica com um discurso proferido por um pastor em 
Fortaleza, Ceará, durante um culto religioso. O vídeo reper-
cutiu nas redes no dia 15 de dezembro de 2020. Na ocasião, 
o pastor Davi Góes, fez a seguinte alegação: “Muitas pessoas 
vão morrer de câncer, achando que foi câncer porque comeu 
alguma coisa, porque foi hereditário, porque tem família, por 
causa de um tumor, mas na verdade foi por causa da vaci-
na. Depois que essa substância entrar no nosso organismo 
vai atingir o nosso DNA, um cientista francês disse que até 
HIV tem dentro dela [CoronaVac]”.9 Nesse sentido, o pastor, 
também sem embasamento científico, contribuiu para a re-
percussão negativa da vacina desenvolvida para combater 
o coronavírus. Observe que o sentido do comentário estará 
completo se o interlocutor compreender as relações dialógi-
cas estabelecidas com os discursos proferidos em situações 
comunicativas diferentes.

9. Disponível em: https://noticias.uol.com.br/colunas/josias-de-sou-

za/2020/12/22/pastor-mente-sobre-vacina-e-e- intimado-a-depor.htm
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Podemos assegurar que o comentário trata de uma crí-
tica irônica por meio de três principais motivos: o primei-
ro é que ele convoca a Proponente X para a discussão, por 
meio da refutação direta de seus argumentos e citação de 
seu nome. O segundo motivo são as relações dialógicas es-
tabelecidas com discursos proferidos anteriormente, as quais 
são fundamentais para a construção dos sentidos. Por fim, 
seu contexto de produção. Esse comentário isolado poderia 
ser interpretado como advindo de um Proponente, se seguís-
semos uma perspectiva que desconsidere o contexto e as re-
des de conexão entre discursos. Assim como na atuação dos 
Proponentes, os Oponentes sustentam sua tese principal com 
base em valores diferentes. E, como vimos, em alguns mo-
mentos esses valores se encontram, já que estamos situados 
em um mesmo contexto sócio-histórico- cultural.

Considerações finais

Como tentamos evidenciar, o dialogismo está presen-
te em todas as interações concretas apresentadas durante a 
análise dos dados. Ele manifestou-se de duas formas diferen-
tes mas complementares: na primeira, por meio da conexão 
estabelecida com discursos proferidos em contextos diversifi-
cados; na segunda, configurou-se na implicação do discurso 
de um no discurso do outro durante a troca argumentativa 
propiciada pela interação concreta entre os atores/sujeitos. E 
essa é uma questão importante para o Modelo Dialogal da 
Argumentação, pois, segundo Plantin (2008, p. 76), “Dois mo-
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nólogos justapostos, contraditórios, que não fazem alusões 
um ao outro, constituem um díptico argumentativo”. Nesse 
sentido, só haverá argumentação se os discursos contrários 
estiverem orientados por uma mesma questão argumentativa. 
Por isso, precisamos levar em consideração o contexto e ana-
lisar de que forma o discurso de um está implicado no dis-
curso do outro. Dessarte, concordamos com Brait (2001, p. 77), 
para quem: “A linguagem não é falada no vazio, mas numa 
situação histórica e social concreta no momento e no lugar da 
atualização do enunciado.”

Por meio da atuação dos papéis actanciais nos dados 
analisados, percebemos a importância do dialogismo para 
a perspectiva dialogal, na medida em que, estando as duas 
teorias ancoradas em situações concretas de interação, o que 
leva em consideração as condições de produção discursiva, 
os sentidos só estão completos se os discursos estabelece-
rem relações dialógicas. O comentário do O3 evidencia essa 
questão ao estabelecer diálogo com outros dois enunciados 
proferidos anteriormente. 

Outro ponto de contato entre as teorias diz respeito aos 
valores segundo os preceitos da argumentação e de  ideo-
logias para a teoria bakhtiniana. Sabe-se que a escolha de 
cada um dos termos nos filiaria a uma determinada teoria: 
se optarmos por valores estaremos a estabelecer diálogo 
com a Retórica e Argumentação; se escolhermos ideologias, 
estaremos com Volóchinov/ Bakhtin. Mas o que esses dois 
termos têm em comum? O fato de serem construídos social-
mente, com base nos sistemas de crenças de um dado con-
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texto sócio-histórico-cultural. Com base nestas alegações, 
acreditamos que o dialogal pressupõe o dialogismo – apesar 
de alguns autores não concordarem com isso. Mas essa é 
uma discussão para outro trabalho, já que esta pesquisa não 
se mostra acabada ou irrefutável. É possível que ela gere 
mais perguntas do que respostas, porém, abre espaço para 
a emergência de aliados e contraditores, na medida em que 
ocupa apenas um espaço numa rede interminável de enun-
ciados/produções, que ora dialoga com o passado, ora abre 
espaço para diálogos futuros.
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As redes sociais e o processo de letramento digital 
dos surdos
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Resumo

As redes sociais e o processo de letramento digital dos 
surdos têm um papel relevante na atualidade, proporcio-
nando a inserção do sujeito surdo em áreas antes domina-
das pelos ouvintes. As redes sociais têm se firmado como 
instrumento de sociabilização dos sujeitos surdos. Este tra-
balho visa mostrar a importância das redes sociais no pro-
cesso de letramento digital do sujeito surdo; demonstrar a 
interligação do processo de conhecimento e domínio de mí-
dias digitais com o letramento digital; e mostrar o papel do 
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letramento digital na vida do sujeito surdo e os formatos 
de inclusão. Trata-se de um estudo bibliográfico, baseado 
em autores como Bakhtin (2003, 2011), Buzato (2006, 2009) 
e Freitas e Silva (2017), entre outros. O estudo é relevante 
e necessário, visto que os resultados indicam que as redes 
sociais estão inseridas no contexto de ensino e letramento 
digital do sujeito surdo e mostram que o processo de letra-
mento vai bem mais além do que saber ler e escrever. Os 
resultados do estudo bibliográfico ainda demonstram que, 
para o letramento digital, existe a necessidade de se dominar 
os recursos tecnológicos de modo eficaz, interagindo com os 
seus pares. Conclui-se que a escola é o ponto-chave em todo 
este processo de multiletramento, quebrando paradigmas e 
fomentando a inclusão social do surdo como cidadão ciente 
e consciente dos seus direitos, agindo como ser responsivo.

Palavras-chave: Surdo. Letramento Digital. Redes So-
ciais. Ensino-Aprendizagem.

Introdução

O texto trata da influência das redes sociais no processo 
de letramento digital como um fenômeno social, relacionan-
do o tema com o sujeito surdo. Seu principal objetivo é dis-
correr sobre o processo de letramento digital e sobre como o 
sujeito surdo está lidando com esse formato. Para analisar 
o fenômeno das redes sociais e sua influência no processo 
de letramento são utilizadas como metodologia a leitura e 
a análise de artigos e textos, tratando-se, portanto, de uma 
pesquisa bibliográfica.
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Embasam esta pesquisa autores como Bakhtin (2003, 
2011), Buzato (2006, 2009) e Freitas e Silva (2017), entre outros 
que discutem o tema das redes sociais e sua influência no 
processo de letramento digital do surdo.

O trabalho está dividido em quatro tópicos que tratam 
sobre linguagem, letramento digital, redes sociais e sujeito 
surdo. É possível verificar que o artigo busca reforçar a im-
portância do letramento digital no desenvolvimento humano 
e social de modo indistinto. Para tanto, faz-se necessário ir 
um pouco além para perceber que o processo de letramento 
não tem só um direcionamento: todo o processo, quer se tra-
te de ouvintes ou de surdos, ocorre em múltiplas frentes e em 
diversos formatos, daí a sua multiplicidade.

Linguagem e letramento

Independentemente de qual seja o status, posição so-
cial, profissão, grupo étnico e religioso, estamos todos liga-
dos pelo uso da linguagem: “todos os diversos campos da 
atividade humana estão ligados pelo uso da linguagem” 
(Bakhtin, 2011, p. 261). A língua e a linguagem são múltiplas, 
elas não são limitadas. A fala é uma derivação do que signi-
fica a linguagem, seja a língua escrita, falada ou sinalizada, 
e os códigos são considerados derivações, ramificações do 
ato de se comunicar, havendo, dessa forma, certa multipli-
cidade nesse processo. Como exemplo, podemos citar as ra-
mificações da comunicação: enunciar, falar, finalizar, trans-
mitir, exprimir etc.
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Dentro das práticas letradas observa-se a existência 
de letramentos múltiplos, que se resumem a textos impres-
sos. No decorrer do tempo, no entanto, o letramento tem 
evoluído sistematicamente no sentido do que se tem cha-
mado de multiletramento. Tudo tem que fazer sentido: fa-
las, escritas e suas ambiguidades. Dessa forma, os limites 
impostos estão sendo demovidos, as percepções de valores 
são mudadas e o ensino precisa, urgentemente, assumir o 
papel de agente transformador.

Os enunciados são reflexos (refratados) do nosso coti-
diano e cada situação vivenciada por nós vai exigir um tipo 
de discurso, sendo que a quantidade de gêneros de discurso 
é infinitamente grande, exigindo do sujeito uma atitude res-
ponsiva imediata. Ao investigarmos os tipos de gêneros do 
discurso devemos tomar o cuidado para não exagerarmos, 
causando, desta forma, uma redundância desnecessária de 
informações, visto que a concreticidade do enunciado é que 
pode proporcionar o entendimento.  Bakhtin (2011, p. 268) 
afirma que “os enunciados, e seus tipos, isto é, os gêneros 
discursivos, são correias de transmissão entre a história da 
sociedade e a história da linguagem”. Os gêneros discursivos 
estão mudando. A linguagem é uma arena e as palavras en-
frentam, diariamente, uma batalha constante. A linguagem 
renova-se indefinidamente, ela é reinventada, é uma dialo-
gização diária, e o domínio da linguagem e a habilidade de 
saber usá-la é o princípio do letramento.

É necessário considerar que o pensamento se sobrepõe 
à fala, visto que a fala precisa de um receptor para que seja 
compreendida. O pensamento é algo construído e muito 
individual e é gratificante saber diferenciar a importância 



105

Sumário

tanto do pensamento quanto da fala como forma de 
expressão. No caso do pensamento humano não é exigido 
que se tenha uma resposta pronta, mas quando há o diálogo, 
espera-se que o indivíduo tenha uma atitude responsiva. 
“Resposta ativa ou responsividade é a compreensão plena 
e verdadeira de um enunciado e é o momento em que o 
interlocutor transforma, recria, completa, de alguma forma, 
um enunciado” (Bakhtin, 2003, p. 271).

Sabemos da importância tanto da escrita quanto do pro-
cesso de alfabetização e do letramento digital para o avanço 
da sociedade atual. Paulo Freire (1989) é categórico em afir-
mar que “a leitura do mundo precede a leitura da palavra” 
(Freire, 1989, p. 9). Quem lê Bakhtin tende a compreender a 
importância da leitura dos textos como um sistema de signos 
cujo sentido e significado dependem da capacidade do ho-
mem de entender e usar a comunicação em sua vida de forma 
expressiva (Bakhtin, 1986, p. 114). Divergindo do estruturalis-
mo de Saussure, Bakhtin não aceitava a ideia de uma língua 
regida por regras e leis sem valor ideológico. Para Bakhtin 
(1997, p. 124), a língua é viva e tem sua importância na evolu-
ção social, ela tem natureza dialógica.

Saber ler e escrever não garante mais que o indivíduo 
seja compreendido, O que nos permite indagar: de que for-
ma podem ser utilizadas as tecnologias digitais de informa-
ção e comunicação e as redes sociais no processo de ensino-
-aprendizagem de modo a contribuir com o desenvolvimento 
do letramento do sujeito surdo?
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Letramento e letramento digital

As redes sociais têm um papel fundamental no proces-
so de letramento digital, uma vez que estão presentes em 
todos os níveis e camadas sociais. As interações sociais es-
tão não apenas mudando, mas mudando a uma velocidade 
nunca vista antes.

A palavra “letramento” não é fácil de ser conceituada 
devido à amplitude que o processo de letramento tem al-
cançado. Soares (2004, p. 5) conceitua a alfabetização como 
o ato de se ensinar o indivíduo a aprender a ler e escrever, 
enquanto letramento a autora conceitua como sendo as prá-
ticas sociais de leitura e de escrita mais complexas e que 
exigem certo conhecimento para compreensão. Ainda, Soa-
res (2004, p. 5) explicita que alfabetização é algo individual e 
letramento é algo social. Com os surdos, isso ocorre de modo 
diferente a depender de como a família reage a esse proces-
so: a alfabetização do surdo é feita no português escrito, en-
quanto a comunicação se dá na Língua Brasileira de Sinais 
(Libras). Podemos categorizar a Libras como um processo de 
letramento do Surdo, que passa a ter habilidades que possi-
bilitam a interação social.

Com o advento das novas tecnologias e com a chega-
da das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) no 
campo educacional o conceito de letramento digital tem se 
ampliado. Ser letrado digitalmente é saber se expressar, co-
municar-se e se relacionar utilizando os diversos meios tec-
nológicos. Independentemente de qual seja a finalidade de 
uso que se vai fazer desse conhecimento, o mais importante 
é saber compartilhar, entender e ser entendido.
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Existem letramentos múltiplos dentro das práticas le-
tradas (que se resumiam, anteriormente, a textos impressos) 
que têm evoluído sistematicamente, configurando-se como 
multiletramento. E é nesta ambiguidade, em que muitas são 
as vozes e muitos são os discursos, que os limites impostos 
estão sendo demovidos. Assim, o ensino precisa urgente-
mente assumir o papel de agente transformador.

Tfouni, Pereira e Assolini (1995, p. 30) relatam que: “a ne-
cessidade de se começar a falar em letramento surgiu [...] da 
tomada de consciência que se deu, principalmente entre os 
linguistas, de que havia alguma coisa além da alfabetização, 
que era mais ampla e determinante desta”. O contexto de alfa-
betização e letramento do surdo ocorre de forma diferente da 
do sujeito ouvinte, pois é levada em conta uma série de fatores: 
econômicos, sociais, financeiros e até geográficos. No processo 
de letramento digital, o surdo pode largar em condição de de-
sigualdade, mas se equipara quando lhe são dadas condições 
para seu desenvolvimento. Freitas e Silva (2017, p. 2) destacam 
a preocupação com as oportunidades dadas aos surdos ao 
afirmarem que “diante disto, torna-se bastante importante re-
fletir se as ‘minorias’ – incluam-se nessas minorias as pessoas 
surdas –, também têm acompanhado os ‘avanços’ tecnológicos 
ou se estão às margens deles”.

O letramento vai além, busca riqueza de detalhes e lê 
nas entrelinhas a significação do sentido. Tfouni, Pereira e 
Assolini (2018, p. 18) descrevem assim o processo de letra-
mento: “Ver-se outro, ver-se no outro, como se sabe, é condi-
ção fundamental para que o sujeito ascenda à intersubjetivi-
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dade e alcance autonomia”. A escola precisa ser inserida no 
contexto de letramento do surdo, oportunizando a sua inclu-
são, valorizando os aspectos visuais, pois são indivíduos com 
características comunicativas diferenciadas que demandam 
acesso à internet e às tecnologias digitais.

Para que seja entendido de modo bem simplificado, le-
tramento seria o processo de internalização, habilidade e 
domínio de determinado conhecimento, de modo a ser re-
plicado para o próximo. O letramento não é um processo 
individual. Adquirir determinado conhecimento, habilidade 
e guardar egoisticamente para si, por exemplo, não pode 
ser considerado um processo de letramento útil. Letramento 
é partilhar, distribuir conhecimentos, sociabilizar o que se 
sabe. O conhecimento sem partilha é nulo e não cumpre o 
seu papel fundamental, que é a interação social.

O processo de letramento não se restringe a um grupo, 
mas transcende o processo de alfabetização, sendo bem mais 
que cultura: são práticas sociais e habilidades que devem ser 
usadas para o bem-estar coletivo. Nesse sentido, “podemos 
dizer que, de diferentes formas, sofremos a influência de um 
sistema de escrita e, em função disso, todos alcançamos al-
gum nível de letramento, mesmo os não alfabetizados” (Tfou-
ni; Pereira; Assolini, 2018, p. 17, grifo nosso).

Faz-se necessário reconsiderar que o letramento é peça 
motriz para o avanço no processo de escrita e leitura, que, 
juntamente com outros mecanismos, são primordiais para o 
avanço do conhecimento e desenvolvimento de habilidades, 
tornando o conhecimento mais complexo do que simples-
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mente decodificar o que está escrito. É preciso ir além, pen-
sar em si e no outro, pois de nada adiantam conhecimentos e 
habilidades se não puderem ser úteis para a sociedade.

No caso do letramento digital, é um fenômeno social 
que abrange todas as camadas da população, algumas em 
maior, outras em menor grau, conforme dados da empresa 
de marketing digital WebCompany:

O uso das redes sociais no Brasil tem au-
mentado a cada ano, em consequência do 
aumento dos usuários com acesso à internet. 
Um levantamento divulgado em 2018 pelo 
IBGE aponta que sete a cada dez brasileiros 
estão conectados à rede. Os dados conside-
ram 181,1 milhões de brasileiros, com 10 anos 
ou mais. O resultado indica que o celular é o 
aparelho mais utilizado para o acesso – 98% 
dos entrevistados dizem utilizar o telefone 
móvel para navegar pela rede digital (Web-
company Marketing Digital, 2021, p. 1, grifo 
nosso).

Desse modo, as tecnologias digitais têm se configura-
do como instrumentos de práticas sociais. Letramento sem 
ensino de práticas sociais é nulo, o não compartilhamen-
to do conhecimento trata-se simplesmente de decodificar o 
alfabeto e não dá garantias de inserção e interação plena 
do indivíduo com os diferentes discursos que circulam na 



110

Sumário

sociedade (nota-se a importância dos estudos de Bakhtin), 
como contextualizado pelos autores Barbeta, Oliveira e San-
tos (2017, p. 39).

O letramento pode ser simplificado como um conjunto 
de habilidades práticas que vão auxiliar o indivíduo a exe-
cutar determinada tarefa, sem, no entanto, ter uma formação 
de ensino superior para isso, e, ainda, conforme mencionado 
por Barbeta, Oliveira e Santos (2017, p. 41), “só serão realmente 
letrados, no século XXI, aqueles que aprenderem a ler e escre-
ver a linguagem multimidiática da tela”.

Conceituar letramento sem levar em conta todo o contexto 
que ele envolve é o mesmo que ensinar a uma pessoa não al-
fabetizada a escrever o próprio nome sem que ela saiba o que 
significa cada letra e o processo que envolve o conhecimento.

Souza (2007 apud Barbeta; Oliveira; Santos, 2017, p. 41) 
tem o cuidado de classificar a definição de letramento digital 
em duas vertentes: o letramento digital restrito, “compreendi-
do como aquele meramente instrumental que não considera o 
contexto sociocultural, histórico e político que envolve todo o 
processo de letramento digital”, e o letramento digital amplo, 
que leva em conta “[...] os contextos sociocultural, históricos e 
sociais da leitura, escritas e da comunicação”. Desse modo, 
consideramos que o correto a seguir é o conceito de letramen-
to amplo, defendido, também, por Buzato (2006, p. 16), e de 
peculiar importância para a amplitude do letramento digital 
como fenômeno social:
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conjuntos de letramentos (práticas sociais) 
que se apoiam, entrelaçam e apropriam mú-
tua e continuamente por meio de dispositivos 
digitais para finalidades específicas, tanto em 
contextos socioculturais geograficamente e 
temporalmente limitados, quanto naqueles 
construídos pela interação mediada eletroni-
camente. (Buzato, 2006, p. 16).

O uso da internet, tal qual fazemos hoje, não garante 
o letramento digital do indivíduo, seja ele surdo ou ouvinte, 
mas as redes sociais podem abrir portas. Barbeta, Oliveira 
e Santos (2017, p. 47) relatam que os alunos têm um papel 
diferenciado neste novo conceito de letramento. A velocidade 
com que os conteúdos são disseminados é assustadora. Po-
demos citar um exemplo: “um acontecimento no Japão leva 
milésimos de segundo para ser informado do outro lado do 
planeta” (Barbeta; Oliveira; Santos, 2017, p. 47). O problema 
é: como esta informação vai chegar? Íntegra (sem cortes e 
sem edição) ou particionada (fora de contexto)? As popula-
res fake news, na maioria das vezes, chegam sem verifica-
ção. Filtrar o conteúdo será o grande desafio do processo de 
letramento digital, uma vez que ideologias podem ser dis-
seminadas e alguns conteúdos vêm impregnados de ódio e 
mensagens subliminares.

A ideia é conciliar o processo de alfabetização do sujeito 
surdo, dando oportunidades e criando mecanismos que pos-
sibilitem o seu letramento digital, introduzindo as ferramen-



112

Sumário

tas necessárias para o seu desenvolvimento. O letramento 
digital tem papel de relevância na educação, dando ao su-
jeito surdo a oportunidade de sair do papel de coadjuvante 
para protagonista do desenvolvimento intelectual, de modo 
a se tornar agente motivador para outros surdos dentro da 
sua comunidade. O letramento digital permite que tanto o 
professor quanto a escola tenham um papel importante na 
elaboração de um projeto pedagógico que induza o aluno a 
ser um sujeito crítico, um sujeito pensante e, acima de tudo, 
um sujeito responsivo (Bakhtin, 2003).

A escola, segundo Barbeta, Oliveira e Santos (2017, p. 41), 
deve ser a instituição que tem obrigação de proporcionar con-
dições para que ocorra o letramento digital. O contato com 
equipamentos tecnológicos digitais, seu manuseio e uso, bem 
como a competência em saber usar e extrair o máximo destas 
tecnologias é o caminho para que o surdo domine a tecno-
logia e se reinvente, estabelecendo novas formas de práticas 
sociais. Para Xavier (2005, p. 2):

Ser letrado digital pressupõe assumir mu-
danças nos modos de ler e escrever os códigos 
e sinais verbais e não verbais como imagens 
e desenhos, se compararmos às formas de 
leitura e escrita feitas no livro, até porque o 
suporte sobre o qual estão os textos digitais 
é a tela, também digital. (Xavier, 2005, p. 2).
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No caso dos surdos, o processo de letramento envolve 
diversos fatores, sendo o principal deles o fator língua. O re-
conhecimento da Libras como meio de comunicação do povo 
surdo tem se mostrado um avanço significativo, de modo 
que o surdo tem tido, desde então, acesso aos diversos meios 
educacionais. Cada vez mais os surdos têm participado ati-
vamente de todo o processo que vai desde a alfabetização 
até o letramento completo, que é o domínio das habilidades 
sociais, interagindo ativamente e buscando o seu papel de 
destaque na sociedade.

O sujeito surdo e as Tecnologias de Informação e 

Comunicação

Sobre o sujeito surdo, sua inserção no processo de co-
nhecimento e/ou letramento digital é de suma importân-
cia, visto que o acesso às tecnologias digitais e a difusão 
da sua língua, a Libras, como ferramenta democrática de 
sociabilização, são garantias de cidadania e inclusão. A 
Lei 10.436/2002 legitimou a Libras como meio de expres-
são e comunicação do povo surdo (Brasil, 2002) e o Decreto 
5626/2005 validou e deu garantias de que a escola, a comu-
nidade e os órgãos públicos façam parte desse processo de 
inserção do sujeito surdo (Brasil, 2005).

O processo de letramento digital pode influenciar po-
sitivamente no entendimento e na formação bilíngue do su-
jeito surdo, uma vez que, por não representar sua língua, 
ele tem dificuldade com o português escrito. Embora tenham 
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conquistado o direito ao curso de Libras no processo educa-
cional de nível superior, as dificuldades de comunicação dos 
surdos continuam existindo. Nesse sentido, torna-se essen-
cial uma política linguística que seja voltada para habilitar 
o surdo no letramento bilíngue, tendo a Libras como L1, o 
português escrito como L2 e o letramento digital como uma 
3ª terceira via a auxiliar todo o processo. Conforme discorre-
ram Pereira e Perlin (2016, p. 284), é necessário que o surdo 
participe de todo esse processo: “a ressignificação da surdez 
como uma diferença cultural e não um problema patológico, 
[...] apresentando ao surdo a possibilidade não de se tornar 
aceitável aos ouvintes, mas de aceitar-se em sua diferença”.

É essencial, para que tenhamos uma inserção cada vez 
maior da comunidade surda, a democratização de acesso às 
TICs, de forma que todos estejam envolvidos no processo de 
letramento digital, dando visibilidade e validando de forma 
positiva todo o processo de letramento digital do sujeito surdo.

Levando em conta que a maioria dos aplicativos de re-
des sociais são de uso intuitivo, permitindo ao surdo um ma-
nuseio de fácil utilização, com o benefício de ser algo sem 
fronteiras e sem barreiras e com a prerrogativa de que este 
tipo de letramento tem se universalizado, o processo de le-
tramento digital do sujeito surdo tem sido amplamente re-
plicado entre todos os professores e estudantes. “Partimos 
do pressuposto inicial que as práticas de letramento digital 
desenvolvidas por pessoas surdas (e para pessoas surdas) 
podem possibilitar mudanças significativas no cotidiano 
desta população que ainda necessita de atenção por parte 
das políticas públicas (Freitas; Silva, 2017, p. 1, grifo nosso).
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Embora esteja garantido pelo Decreto 5626/2005, no § 
1, VIII, “disponibilizar equipamentos, acesso às novas tec-
nologias de informação e comunicação, bem como recur-
sos didáticos para apoiar a educação de alunos surdos ou 
com deficiência auditiva” (Brasil, 2005, p. 3), é preciso termos 
práticas que vão além do papel, que garantam o acesso de-
mocrático, amplo e irrestrito do sujeito surdo aos meios que 
assegurem sua acessibilidade aos múltiplos processos de le-
tramento digital.

Tem que haver, conforme afirmam Freitas e Silva (2017, 
p. 3), uma convergência no entendimento de que “o desenvol-
vimento tecnológico, digital, baseado nas TIC tem demanda-
do que as pessoas façam uso de diversos produtos tecnoló-
gicos”, sendo “as práticas sociais decorrentes do uso que as 
pessoas fazem das TIC o que se denomina de práticas de 
letramento digital” (p. 3).

O grande desafio para os surdos, além do domínio da 
escrita e seu processo de internalização, é entender/perceber 
a digitalização (letramento digital) como uma terceira via de 
aprendizagem. É preciso despertar o desejo de sociabilizar, 
de ser um dos atores principais nesse processo de letramen-
to, um exemplo de vivência e engajamento, o agente moti-
vador para que muitos outros percebam a importância do 
surdo, conforme afirmam Pereira e Perlin (2016).

Ao descobrir-se como parte de uma cultura, o 
surdo se manifesta e movimenta o que existe 
ao seu redor e no seu interior. A história de 
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um surdo é a história de muitos. É a história 
de uma comunidade que luta desde sempre 
pela queda do muro que a segrega e impe-
de que os ventos da valorização penetrem 
nos campos em que habitam. É uma história 
de luta pela valorização linguística, lutando 
contra as amarras da opressão à língua de 
sinais e contra a imposição da língua oral. 
(Rosa, 2011, p. 149).

A manifestação dos surdos deve se dar em diversas 
frentes e é necessário conhecer o problema para buscarmos, 
juntos, uma solução. A educação tem o poder de transformar 
indivíduos inertes em pessoas de luta, o conhecimento abre 
portas e o letramento digital deve ser instrumento decisivo 
no processo de inclusão de todas as minorias.

Redes sociais e os sujeitos surdos

As redes sociais, hoje, são de fundamental importância 
e têm substituído, cada dia mais, os telefonemas, as cartas 
e outros aparatos. Com as redes sociais, podemos fazer 
praticamente tudo: negociar, comprar, vender, divulgar, 
estudar, partilhar a vida pessoal e outras tantas funções. As 
redes sociais são responsáveis pelas quebras de barreiras 
e limites entre estados e países. Somos bombardeados, 
diariamente, com inúmeras informações e a responsabilidade 
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de cada um está em saber filtrar esses conteúdos. Entre os 
surdos alfabetizados o acessos à internet tem lhes propor-
cionado a apropriação da escrita da língua portuguesa. O 
letramento digital dá ao surdo possibilidades de superar a 
principal barreira que se apresenta entre o surdo e o ouvinte: 
a comunicação.

Em se tratando do surdo, o processo de letramento de-
manda mais conhecimentos e habilidades, pois o contato 
visual e a sociabilização vão além da família e da comuni-
dade. O sujeito surdo que domina a Libras e partilha esse 
conhecimento pode ser considerado uma pessoa letrada. O 
letramento pode ser encontrado em pessoas que não tive-
ram a oportunidade de se escolarizar, se alfabetizar, no en-
tanto, possuem um conjunto de habilidades peculiares que 
denotam a importância de determinado conhecimento para 
a sociedade.

Vale lembrar que Soares (2002, p. 51) conceitua o letra-
mento digital como sendo o “estado ou condição que adquirem 
os que se apropriam da nova tecnologia digital e exercem prá-
ticas de leitura e escrita na tela, diferente do estado ou condi-
ção – do letramento – dos que exercem práticas de leitura e 
de escrita no papel”. Isso não exclui os surdos, ao contrário, o 
processo de inclusão dos surdos tem se aprimorado, principal-
mente, com o acesso à internet se popularizando.

Pereira e Perlin (2016) destacam a preocupação com a 
formação de pequenos nichos ou bolhas identitárias (aon-
de se lê “bolha”, entenda-se grupos com a mesma cultura e 
mesmas características) e citam, também, uma palavra que 
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precisa ser mais estudada e que precisa ser contextualizada: 
“O ciberespaço é um ambiente composto pela descentrali-
zação e o nomadismo das diversas linguagens multimídias” 
(Pereira; Perlin, 2016, p. 287, grifo nosso).

O nomadismo, nesse caso, está relacionado com a mu-
dança constante de discursos e de ambientes virtuais, uma vez 
que qualquer pessoa pode mudar constantemente de ideia e 
frequentar grupos diferentes dentro do ciberespaço. O surdo, 
nesse sentido, precisa encontrar o seu espaço, defender o seu 
ponto de vista e sair da inatividade que o envolve, visto que a 
surdez não o incapacita de ser participativo.

Embora o ouvintismo seja a cultura que se impõe desde 
sempre, o surdo, contando com o apoio massivo das redes so-
ciais e do processo de inclusão em diversas vias, tem buscado 
se sobressair e mostrar que ainda falta muito para um pro-
cesso inclusivo completo,  que esse é um caminho sem volta.

O ensino-aprendizagem tem que buscar ferramentas e 
habilidades que auxiliem todo esse processo. O aprimora-
mento das qualificações e o domínio destas ferramentas são 
o novo processo de letramento do qual os principais benefi-
ciados somos todos nós, sem distinção.

Por se tratar do sujeito surdo, é necessário ter uma visão 
que exceda o ambiente escolar, pois o letramento digital dos 
surdos impacta de tal modo que deve ser valorado como ins-
trumento de inclusão social, devendo ser capaz de promover 
um amplo domínio de habilidades e técnicas que permitam 
ao sujeito surdo desenvolver uma multiplicidade de conhe-
cimentos, transformando-se de sujeito passivo para cidadão 
atuante e consciente dos seus direitos e deveres.
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Considerações finais

Importante lembrar que em momento algum o letra-
mento se faz sozinho, sendo necessário que haja interação 
social. A participação da família, da sociedade e da escola é 
imprescindível para o desenvolvimento de políticas que en-
volvam, cada dia mais, todos os cidadãos e, principalmente, 
valorizem e deem oportunidade para todas as minorias. O 
letramento digital tem a vantagem de unir uma parcela im-
portante da população em torno de um objetivo, que é cons-
truir uma rede de interligação social que possibilite às pes-
soas desenvolverem habilidades, facilitando o crescimento 
de cidadãos ativos e participativos.

As redes sociais estão interligando as diferenças, unin-
do os antagônicos e diminuindo as distâncias, e os surdos têm 
aumentado, cada dia mais, a sua participação em todo esse 
processo, buscando demover a barreira do preconceito e da ex-
clusão e interagir, de modo mais efetivo, com toda a sociedade.

O letramento digital deve permitir ao sujeito surdo to-
mar as rédeas do seu destino, ampliando a sua responsi-
vidade, tornando-se um sujeito crítico com capacidade de 
utilizar esses conhecimentos e habilidades em favor da co-
munidade surda e ouvinte. De posse do letramento digital, o 
surdo terá condições de se tornar protagonista de um mundo 
cada vez mais dependente das tecnologias digitais.

A participação dos surdos em todo esse processo é a 
oportunidade que sempre se buscou e onde cada um tem sua 
parcela de responsabilidade. Os discursos são múltiplos e, as-
sim como as soluções, devem passar pelo crivo de todos. As 
redes sociais e as tecnologias digitais têm permitido sermos 
atores principais desse processo de multiletramento.



120

Sumário

Referências

BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e Filosofia da Lingua-
gem: Problemas fundamentais do Método Sociológico 
na Ciência da Linguagem. Tradução de Michel Lahud 
e Yara Frateschi Vieira. São Paulo: Hucitec, 1986.

BAKHTIN, Mikhail. Os gêneros do discurso. In: BA-
KHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. São Paulo: 
Martins Fontes, 1997. p. 279-326.

BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. Tra-
dução de Maria Ermantina Galvão Pereira. São Paulo: 
Martins Fontes, 2003.

BAKHTIN, Mikhail. Os gêneros do discurso. In: BA-
KHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. Tradu-
ção de Paulo Bezerra. São Paulo: Martins Fontes, 
2011. p. 261-306.

BARBETA, Claudia de Faria; OLIVEIRA, Juliano Cé-
sar de SANTOS, Tatiane Siqueira. Letramento digital e 
redes sociais virtuais: uma pesquisa feita com recém-
-graduandos em pedagogia. Revista Saberes Universi-
tários, Campinas, SP, v. 2, n. 1, p. 38-49, 2017.

BRASIL. Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002. Dispõe 
sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras e dá ou-
tras providências. Disponível em: http://www.planal-
to.gov.br/cCivil_03/ LEIS/2002/L10436.htm. Acesso 
em: 19 jul.2021.

http://www.planalto.gov.br/cCivil_03/
http://www.planalto.gov.br/cCivil_03/


121

Sumário

BRASIL. Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005. 
Regulamenta a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, 
que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras, 
e o art. 18 da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
ato2004-2006/2005/decreto/d5626.htm. Acesso em: 
19 jul. 2021.

BUZATO, Marcelo El Khouri. Letramentos digitais e 
formação de professores. São Paulo: Portal Educarede, 
2006.

BUZATO, Marcelo El Khouri. Letramento e inclusão: 
do estado-nação à era das TIC. D.E.L.T.A., São Paulo, 
v. 25, n. 1, p. 1-38, 2009.

FREIRE, Paulo. A importância do Ato de Ler: três arti-
gos que se completam. São Paulo: Cortez, 1989.

FREITAS, Gleice; SILVA, Elson M. da. Práticas de le-
tramento digital de alunos surdos de uma escola 
pública de Anápolis: um estudo de caso. Anápolis, 
Goiás: UEG, 2017.

O PODER das redes sociais no cotidiano dos brasi-
leiros. Webcompany Marketing Digital.  Campinas, 
SP, 2021. Disponível em: https://webcompany.com.
br/o-poder-das-redes-sociais-no-cotidiano-dos-
-brasileiros/#:~:text=das%20redes%20sociais-,Uso%20
das%20redes%20sociais%20no%20Brasil%3A%20o%20
poder,redes%20no%20cotidiano%20dos%20brasileiros&-
text=O%20uso%20das%20redes%20sociais,brasileiros%20
est%C3%A3o%20conectados%20%C3%A0%20rede. Acesso 
em: 5 ago. 2021.



122

Sumário

PEREIRA, Simone Lorena Silva; PERLIM, Gladis Te-
resinha Taschetto. As redes sociais e as possibilidades 
de uma educação bilíngue de surdos no ciberespaço. 
Revista EDaPECI, São Cristóvão, SE, v. 16, n. 2, p. 282-
298, maio/ago. 2016.

ROSA, Emiliana F. Educação de surdos e inclusão: ca-
minhos e perspectivas atuais. Revista Reflexão e Ação, 
Santa Cruz do Sul, v. 19, n. 2, p. 146-157, jul./dez. 2011.

SOARES, Magda. Novas práticas de leitura e escrita: le-
tramento na cibercultura. Educação e Sociedade, Cam-
pinas, SP, v. 23, n. 81, p. 143-160, dec. 2002. Disponível 
em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttex-
t&pid=S0101-73302002008100008&lng=en&nrm=iso. 
Acesso em: 7 jun. 2021.

SOUZA, Valeska Virgínia Soares. Letramento digi-
tal e formação de professores.Revista Língua Escrita, 
Belo Horizonte, n. 2, p. 55-69, dez. 2007 apud BAR-
BETA, Claudia de Faria; OLIVEIRA, Juliano César de 
SANTOS, Tatiane Siqueira. Letramento digital e redes 
sociais virtuais: uma pesquisa feita com recém-gra-
duandos em pedagogia. Revista Saberes Universitá-
rios, Campinas, SP, v. 2, n. 1, p. 38-49, 2017.

SOARES, Magda. Letramento e alfabetização: as mui-
tas facetas. Revista Brasileira de. Educação, Rio de Ja-
neiro, n. 25, p. 5-17, abr. 2004. Disponível em: http://
www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S1413-24782004000100002&lng=pt&nrm=iso. Acesso 
em: 7 jun. 2021.

http://www.scielo.br/scielo
http://www.scielo.br/scielo.php
http://www.scielo.br/scielo.php


123

Sumário

TFOUNI, Leda Verdiani; PEREIRA, Anderson de Car-
valho; ASSOLINI, Filomena Elaine Paiva.  Letramento 
e alfabetização e o cotidiano: vozes dispersas, cami-
nhos alternativos. Calidoscópio, v. 16, n. 1, p. 16-24. 
Recuperado de http://revistas.unisinos.br/index.php/
calidoscopio/article/view/cld.2018.161.02

XAVIER, Carlos Magno de S. Gerenciamento de Proje-
tos: Como definir e Controlar o Escopo do projeto. Rio 
de Janeiro: Saraiva, 2005.

http://revistas.unisinos.br/index.php/calidoscopio/article/view/cld.2018.161.02
http://revistas.unisinos.br/index.php/calidoscopio/article/view/cld.2018.161.02


Sistemas de escrita de sinais e suas contribuições 
para as culturas e identidades surdas

Fabiane Ferreira da Silva Moraes (PPGLL/UFG)

 Carla Janaina Figueredo (PPGLL/UFG)

Resumo

Ainda que em um primeiro momento o contato com a 
escrita de sinais cause certo estranhamento, os sistemas que 
permitem grafar os sinais não são recentes, eles vêm sendo 
elaborados desde o século XIX, em diferentes países, tendo 
como base línguas de sinais diversas. Desse modo, o traba-
lho em tela tem como objetivo apresentar uma revisão bi-
bliográfica dos sistemas de escrita de sinais existentes. Além 
disso, visa discutir a relação entre escrita e culturas e iden-
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tidades surdas. A pesquisa, de caráter bibliográfico, resultou 
na listagem de vinte sistemas de escrita de sinais, conheci-
mento que nos permite afirmar que a Libras não é ágrafa. Os 
resultados também indicam a relevância da escrita de sinais 
para a produção e difusão da literatura surda, bem como 
para a constituição das identidades surdas.

Palavras-chave: Escrita de Sinais. Libras. Surdos. Iden-
tidades. Culturas.

Introdução

A escrita das línguas orais é vista nas sociedades le-
tradas como um bem de valor a ser alcançado por todos os 
cidadãos. Nessas sociedades, as capacidades de leitura e es-
crita se tornaram indispensáveis (Marcuschi, 1997; Fischer, 
2009). Se por um lado a escrita do português é tida como im-
preterível, por outro a escrita de sinais (ES) permanece sendo 
pouco conhecida e enfrenta muita resistência, seja por parte 
dos profissionais da área da Língua Brasileira de Sinais (Li-
bras), seja pelos sujeitos surdos. Com efeito, a ES “ainda não 
é uma escrita ‘socialmente autorizada’. Fora do âmbito aca-
dêmico, fora do meio de convivência dos surdos, os ataques 
a estes sistemas são veementes” (Barros, 2008, p. 17). Infeliz-
mente, tal afirmação continua atual, mesmo depois de mais 
de uma década de sua publicação. 

Mesmo não sendo amplamente aceita, a escrita de si-
nais segue ganhando espaço em trabalhos acadêmicos, es-
sas pesquisas têm como denominador comum a “aprovação 
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e reconhecimento de que esta escrita favorece o letramento 
em língua de sinais, promovendo acessibilidade ao conheci-
mento escrito na própria língua falada pelo aluno” (Dallan; 
Mascia, 2012, p. 23). Nesse enfoque, Dallan e Mascia (2012), 
Stumpf e Wanderley (2016), Cury (2016) e Luchi e Stumpf 
(2018) afirmam que a escrita de sinais proporciona a me-
lhora do desenvolvimento cognitivo/intelectual dos surdos; o 
domínio dos convívios sociais; a autonomia para ler e escre-
ver; a valorização do ser surdo; a conquista do conhecimen-
to; a possibilidade de aprender outras línguas; o letramento 
em língua de sinais; auxilia os ouvintes a aprenderem a Li-
bras; promove a ampliação, registro e divulgação do léxico 
da Libras; colabora com os estudos linguísticos da Libras. 

O trabalho em tela tem como objetivo apresentar uma 
revisão bibliográfica dos sistemas de escrita de sinais. Além 
disso, visa discutir a relação entre escrita e culturas e iden-
tidades surdas. O desenvolvimento da pesquisa bibliográfi-
ca levou em consideração as etapas sugeridas por Prodanov 
(2013) para esse tipo de investigação. Na primeira parte do 
trabalho, listamos alguns dos sistemas de escrita existentes, 
os quais foram relacionados em ordem cronológica crescen-
te, iniciando-se pelos desenvolvidos no âmbito internacional 
e, em seguida, pelos criados no Brasil. O segundo tópico é 
voltado para os apontamentos relacionados com as culturas e 
identidades surdas. Tendo em vista a amplitude dos conceitos, 
detenho-me aos aspectos que se relacionam de forma mais 
direta com a escrita de sinais.
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Sistemas de escrita de sinais

Ainda que, em um primeiro momento, o contato com 
a ES cause certo estranhamento, os sistemas que permitem 
grafar os sinais não são recentes, eles vêm sendo elaborados 
desde o século XIX, em diferentes países, tendo como base 
línguas de sinais diversas. De acordo com Oviedo (2009), o 
primeiro trabalho voltado para a escrita de sinais de que 
se tem registro é a Mimographie, publicado em 1825, na 
França, por Roch-Ambroise Auguste Bébian. O sistema de 
Bébian era composto por aproximadamente 190 caracteres 
que indicavam a decomposição dos sinais em: a) movimen-
tos; b) acentos do ritmo, da velocidade e de outros aspectos 
relacionados aos movimentos; c) mãos; d) partes da cabeça 
e do corpo; e) expressões faciais. Segundo Barros (2008), o 
objetivo do sistema proposto por Bébian era facilitar o acesso 
à escrita da língua francesa para os alunos surdos.
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Figura 1 - Parte da Mimeographie

Fonte: Oviedo (2009), baseado em Bébian (1825).

A pesquisa de Bébian serviu de base para o linguista 
estadunidense William Stokoe, que, por volta de 1960, em 
parceria com um grupo de linguistas da Universidade de 
Gallaudet, nos Estados Unidos, elaborou um sistema de no-
tação que tinha por objetivo auxiliá-lo no estudo e na descri-
ção da língua de sinais (Stumpf, 2005; Oviedo, 2006, 2009). O 
sistema foi denominado Notação de Stokoe e nele as orien-



129

Sumário

tações de mão (Figura 2) eram formadas por letras do alfa-
beto latino, numerais e símbolos da escrita, ou seja, por meio 
de empréstimos de elementos utilizados nas línguas orais 
(Bianchini, 2012). A notação de Stokoe era composta por 55 
unidades, descrevendo 19 configurações de mão, 12 pon-
tos de articulação (Quadro 1) e 24 movimentos. Com essas 
unidades era possível “analizarse todas las señas. Y esas 
unidades no tenían un significado particular en sí mismas, 
y podían por tanto ser combinadas unas con otras de modo 
ilimitado para formar nuevas señas” (Oviedo, 2006, n. p.).

Figura 2 - Parte do sistema de notação de Stokoe

Fonte: Stumpf (2005).
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Quadro 1 - Pontos de articulação da Notação de Stokoe

Fonte: Bianchini (2012).

Por sua vez, o SignWriting (SW) tem sua origem vincu-
lada ao DanceWriting, criado em 1974, nos Estados Unidos, 
por Valerie Sutton, com o objetivo de notar os movimentos 
da dança. O sistema possui aproximadamente 900 símbolos, 
divididos em “dez categorias: mãos, contato das mãos, faces, 
movimentos do corpo e da cabeça, ombro, membros, inclina-
ção da cabeça, localização, movimento de dinâmicas e pon-
tuação. Estas categorias são divididas em grupos” (Stumpf, 
2005, p. 57). No Brasil, os estudos sobre o SW tiveram início 
na Universidade Federal de Santa Catarina por intermédio 
da professora e pesquisadora Marianne Stumpf.
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Figura 3 - Exemplo de orientações de palma e alfabeto manual 
no SW

Fonte: Sutton (2014).

Ainda nos Estados Unidos, foi criado o SignFont, em 
1980, por Don Newkirk. O sistema é formado por 90 símbo-
los que descrevem as configurações, os pontos de contato, a 
localização, o movimento e as marcas não manuais (Bian-
chini, 2012).
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Figura 4 - Algumas configurações de mão do SignFont

Fonte: Bergeron (2006), com base em McIntire et al. (1987).

Outro sistema existente é o HamNoSys, desenvolvido 
em 1989, na Universidade de Hamburgo (Alemanha), por 
Siegmund Prillwitz e um grupo de colaboradores. O sistema 
é formado por 210 símbolos que descrevem a configuração 
de mãos, as orientações de dedos e da palma, as localizações 
e os movimentos (Bianchini, 2012; Hanke, 2007).
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Figura 5 - Algumas configurações de mão do Sistema HamNoSys

Fonte: Hanke (2007, p. 6).

Na década de 1980, na França, Paul Jouison elaborou 
o sistema D’ Sign, voltado para a escrita da língua de sinais 
francesa. A proposta de Jouison era trabalhar com a escrita 
de discursos, contudo, o criador do sistema faleceu em 1991, 
antes de publicar sua pesquisa. O trabalho foi organizado 
em um livro publicado em 1995 por Brigitte Garcia (Stumpf, 
2005; Bergeron, 2006).

Figura 6 - Algumas configurações de mão do D’Sign

Fonte: Bergeron (2006)
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No âmbito internacional, existem diversos sistemas 
além dos descritos anteriormente, alguns dos quais estão lis-
tados no Quadro 2, a seguir:

Quadro 2 - Outros sistemas de escrita

Sistema Ano Autor País

Méthode de dactylologie, de 

lecture et d’écriture

1846 Joseph Piroux França

Indian Sign Talk 1893 Lewis Francis 

Hadley

Estados Unidos

LaMont West 1960 La Mont West 

Jr.

Estados Unidos

International Visual Théatre década 

de 1980

Michel Girod França

Notação de Papaspyrou 1990 Papaspyrou Alemanha

ASLphabet 1990 Samuel Supalla Estados Unidos

Notação de François‐

Xavier Nève

1996 François‐Xavier 

Nève

Bélgica

ASL Orthography 1997 Travis Low Estados Unidos

Slipa 2005 David J. Peter-

son

Estados Unidos

ASL Sign Jotting 2009 Thomas Stone Estados Unidos

si5s 2010 Robert Arnold 

Augustus

Estados Unidos

Fonte: Elaborado pela autora com base em Stumpf, 2005; Bergeron, 2006; Bianchini, 

2012; Déléage, 2013; Aslfont, s.d.
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No Brasil, além do SW, são utilizados três sistemas cria-
dos no país: a ELiS, a VisoGrafia e o SEL. O sistema de Escrita 
das Línguas de Sinais (ELiS) foi desenvolvido por Mariângela 
Estelita Barros, professora da Universidade Federal de Goiás, 
em sua dissertação de mestrado, em 1997, e aperfeiçoado em 
2008 em sua tese de doutorado (Barros, 2008, 2015, 2016). A 
ELiS é formada por 95 visografemas (símbolos do sistema), 
que são divididos em quatro grupos: Configuração de Dedos 
(CD), Orientação da Palma (OP), Ponto de Articulação (PA) e 
Movimento (Mov). A escrita é feita da direita para a esquer-
da, seguindo sempre a ordem CD, OP, PA, Mov.

Ao contrário do que ocorre na maioria dos sistemas 
de escrita de sinais que descrevem a configuração de mãos, 
Barros optou pela descrição das configurações de dedos. Se-
gundo a idealizadora do sistema, essa escolha foi motivada 
pela economia linguística e pela capacidade de se produzir, 
a partir das CD, inúmeros formatos de mão, em diferentes 
línguas de sinais. O grupo da CD é composto por 10 visogra-
femas divididos nos subgrupos de polegar e demais dedos. A 
ordem para escrita é sequencial e invariável: do polegar ao 
mínimo (Barros, 2008; 2015).



136

Sumário

Quadro 3 - CD na ELiS

Configuração de dedos

Polegar Demais dedos

Q fechado K fechado

W na palma U muito curvo

E curvo O curvo

R “3D” S inclinado

T horizontal G estendido

Y vertical

Fonte: Elaborado pela autora com base em Barros (2015).

O sistema de escrita para as línguas de sinais (SEL) foi 
elaborado por Lessa-de- Oliveira, da Universidade Estadual 
do Sudoeste da Bahia (UESB), entre 2009 e 2011. O sistema 
é dividido em três macrossegmentos: mão, locação e movi-
mento, totalizando 109 caracteres e 54 diacríticos (Lessa-de-
-Oliveira, 2012, c2012).
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Figura 7 - Macrossegmentos de mão no SEL

Fonte: Lessa-de-Oliveira (c2012.).

A VisoGrafia foi desenvolvida por Benassi (2017), pro-
fessor da Universidade Federal do Mato Grosso, a partir da 
união de elementos da ELiS e do SW, o sistema conta com 37 
visografemas, além de 55 diacríticos (Benassi, 2017; 2019).
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Quadro 4 – Visografemas da Visografia

Fonte: Benassi (2019).

Certamente, existem outros sistemas de escrita que não 
foram apresentados neste tópico. Cabe destacar que meu 
objetivo principal não foi o de fazer um rol exaustivo desses 
sistemas. Antes, procurei mostrar que diferentes sujeitos e 
grupos de pesquisa, em países diversos, têm se preocupado 
com a necessidade de grafar os sinais. Para Rojo (2006, p. 17), 
a criação e transformação da escrita “sempre nasceu de ne-
cessidades sociais ligadas às esferas de poder das comuni-
dades”. Assim, para além do registro dos sinais, a escrita se 
reflete nas culturas e identidades surdas, aspectos que serão 
discutidos no próximo tópico.
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Escrita, culturas e identidades surdas

As pesquisas sobre a ES têm como ponto em comum a 
afirmação de que os sistemas de grafia são importantes por-
que, dentre outros fatores, respeitam as características cul-
turais e linguísticas dos sujeitos surdos, ou seja, estão anco-
rados em uma perspectiva cultural da surdez (Barros, 2008; 
Dallan; Mascia, 2012; Cury, 2016; Stumpf; Wanderley, 2016; 
Luchi; Stumpf, 2018). À semelhança do que ocorre nesses 
trabalhos, quando nos referimos aos sujeitos surdos, também 
o fazemos a partir dos pressupostos dos Estudos Surdos10. 
Compreendemos, em consonância com Skliar (2013, p. 11), 
que a surdez é “[…] uma diferença a ser politicamente reco-
nhecida; a surdez é uma experiência visual; a surdez é uma 
identidade múltipla ou multifacetada e, finalmente, a surdez 
está localizada dentro do discurso sobre a deficiência”. Cabe 
frisar que a experiência visual não deve ser entendida do 
ponto de vista biológico, como se fosse uma substituição do 
sentido da audição pelo da visão, antes, a representação vi-
sual possibilita a interpretação das construções surdas como 
linguísticas, históricas e culturais (Skliar, 1999).

10. Segundo Lopes e Thoma (2018, p. 24), os Estudos Surdos “constituem 

uma tentativa de inversão epistemológica da anormalidade surda e um 

rompimento da visão binária surdo/ ouvinte”. De acordo com as referi-

das autoras, no Brasil, o início de pesquisas vinculadas aos Estudos 

Surdos se deu no Núcleo de Pesquisas em Políticas Educacionais para 

Surdos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sob orientação 

do professor Carlos Skliar.
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As concepções de culturas e identidades surdas, cons-
truídas no âmbito dos Estudos Surdos, “contribuíram para a 
produção de um discurso sobre a surdez que buscava reco-
nhecer os surdos como pertencentes a uma minoria linguísti-
ca e como sujeitos culturais” (Lopes; Thoma, 2018, p. 27). Nes-
se sentido, as culturas surdas podem ser definidas como

o padrão de comportamento compartilhado 
por sujeitos surdos na experiência trocada 
com os seus semelhantes quer seja na escola, 
nas associações de surdos ou encontros in-
formais. Isto origina a identificação de per-
tencer a um povo distinto, caracterizado por 
compartilhar língua de sinais, valores cultu-
rais, hábitos e modos de socialização. (Perlin; 
Strobel, 2014, p. 25).

As discussões sobre as culturas surdas envolvem dife-
rentes aspectos, dentre os quais estão a língua de sinais, os 
intérpretes de Libras, as tecnologias de leitura, a comunida-
de, o olhar, a luta, a família, a literatura, a vida social e es-
portiva, as artes visuais, a política, os materiais tecnológicos 
e a escrita de sinais (Perlin; Miranda, 2003; Lopes; Veiga-Ne-
to, 2006; Gesser, 2008; Strobel, 2008; Karnopp, 2010; Zappe, 
2010; Silva, 2013; Witchs; Lopes, 2018). Embora as línguas de 
sinais sejam citadas de forma significativa nos estudos so-
bre a temática, sendo consideradas em muitos deles como 



141

Sumário

basilar, as citações se limitam à modalidade sinalizada da 
língua. A articulação entre cultura e escrita de sinais parece 
ser restrita aos trabalhos voltados para a ES.

Apesar da pouca presença nas pesquisas, a relação en-
tre cultura surda e escrita de sinais pode ser vista como uma 
possibilidade de difusão cultural, por meio de produções 
literárias surdas (BIANCHINI, 2012). Um exemplo dessas 
produções são os livros escritos com o sistema SignWriting, 
como Cinderela Surda, Rapunzel Surda, entre outros (Figu-
ra 8). Até o momento não foram publicados livros literários 
em Libras/ELiS, apenas traduções de fábulas e contos11, que 
mostram a viabilidade do sistema para grafar os gêneros 
literários.

Figura 8 - Literatura surda

Fonte: Hessel, Rosa e Karnopp (2007, p. 6-7).

11. Traduções disponíveis no Espaço ELiS, da Revista Sinalizar: https://

www.revistas.ufg.br/revsinal.

http://www.revistas.ufg.br/revsinal
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Karnopp (2006, p. 103) afirma que “as narrativas, os 
poemas, as piadas e os mitos que são produzidos servem 
como evidências da identidade e da cultura surda”. Segundo 
a autora, a comunidade surda produz inúmeros materiais 
que são feitos em vídeos e, em alguns casos, traduzidos para 
o português. Para Bianchini (2012), embora muitas produ-
ções sejam realizadas em vídeo, nem sempre os usuários da 
língua dispõem de equipamentos para filmagem e reprodu-
ção. Essa autora aponta que os vídeos permitem uma forma 
fácil de registro, mas o mesmo não é válido quando se dese-
ja pesquisar um sinal ou uma parte específica do conteúdo 
filmado. Já os textos em escrita de sinais, no formato digital, 
permitem uma busca rápida e fácil, observação que aplica-se 
perfeitamente à ELiS. Acrescenta-se ao exposto por Bianchi-
ni o fato de que o vídeo não permite a correção de apenas 
um sinal, no caso de um erro é preciso refazer todo o mate-
rial gravado ou, ao menos, uma parte significativa dele, ao 
passo que em um texto em ELiS pode-se fazer a correção de 
apenas uma parte do sinal. Os comentários desse parágrafo 
não visam desmerecer o papel das filmagens, mas mostrar 
que algumas das limitações dessa forma de registro não são 
presentes na escrita. Além disso, entendo que as produções 
escritas representam uma adição e não uma supressão das 
gravações, vídeo e escrita podem coexistir e se complemen-
tar, oportunizando novas formas de divulgação da cultura 
surda. Nessa perspectiva, a ES pode ser vista como:
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um artefato cultural produzido pela comuni-
dade surda e que é colocada em uso de di-
ferentes maneiras, circulando em espaços de 
aprendizagem, nos cursos livres de Libras, nas 
produções literárias, nas traduções de textos, 
poderá ser reconhecida e internalizada pelos 
surdos, influindo diretamente na sua subje-
tividade de forma afirmativa, construindo e 
constituindo as identidades culturais e sociais 
desta comunidade (Silva, 2013, p. 57).

Assim como indicado na citação anterior, a ES também 
influi na constituição das identidades surdas. Essas identi-
dades são plurais12, sendo construídas e reconstruídas ao 
longo de toda a vida por meio da relação dos sujeitos com 
a sociedade (Santana; Bergamo, 2005; Pires; Sobral, 2013; 
Perlin, 2014). Os processos de identificação se dão tanto na 
aproximação com um grupo (povo surdo), no qual há uma 
tentativa de pertencimento, como no afastamento de outros 
grupos. Nesse sentido, ao afirmar que é surdo, o sujeito tam-
bém faz uma série de afirmações daquilo que não é: não 
é deficiente, não é ouvinte, não é mudo (Silva, 2000; Perlin, 
2002; Cromack, 2004; Santana; Bergamo, 2005; Lopes; Vei-
ga-Neto, 2006; Perlin; Strobel, 2014). Ainda que haja esse 
distanciamento do grupo ouvinte, é muito pertinente a ob-

12. Perlin (2002) distingue sete tipos de identidades surdas: a) políticas; 

b) híbridas; c) flutuantes; d) embaçadas; e) de transição; f) de diáspora; 

g) intermediárias.
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servação de Lopes e Veiga-Neto (2006) acerca dos prejuízos 
de uma abordagem que se limite ao binarismo surdo/ou-
vinte13. Para os referidos autores, a “presença do ouvinte nas 
narrativas surdas como sendo o opositor binário do surdo 
afasta o próprio surdo da possibilidade de fazer, de si mes-
mo, uma posição de referência a sua condição de ser surdo” 
(Lopes; Veiga-Neto, 2006, p. 85).

Ademais, as identidades surdas são formadas nas vi-
vências entre duas línguas: a Libras e o português (Gesser, 
2008). Embora a língua de sinais não seja o único constituin-
te das identidades surdas (Santana; Bergamo, 2005), ela é de 
grande relevância porque viabiliza o contato do sujeito com 
o outro (surdo). Para Agria e Vieira (2013, p. 118), essas in-
terações são espaços de construção das identidades porque 
nelas os surdos “percebem que os valores sócio-histórico-
-cultural associados ao universo ouvinte não são os mesmos 
do universo surdo”.

Como exemplo dessa interação e valores associados, 
pode-se citar que é na relação com a comunidade surda que 
o sujeito recebe o sinal próprio14. A possibilidade de escrever 
esse sinal é um dos fatores de relevância da escrita de sinais 
para as identidades surdas, isso porque “para a criança sur-

13. Dentro da comunidade surda, o termo ouvinte é utilizado para designar 

os sujeitos que “não participam das experiências visuais enquanto sur-

dos”. (Skliar; Quadros, 2000,  p. 43).

14. O sinal próprio é o nome do sujeito na comunidade surda. Esse nome é 

único, ele é atribuído por um surdo, em um ritual conhecido como batis-

mo. Embora surdos e ouvintes recebam um sinal próprio, para os surdos, 

o sinal de batismo “inaugura a entrada do sujeito na comunidade surda. 

Inaugura, também, um novo nascimento, uma erupção do eu, ou seja, at-

ravés da identificação com seus iguais, o surdo recebe um suporte e uma 

filiação que lhe garante um pertencimento” (DALCIN, 2005, p. 206).
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da, aprender a escrever seu nome em escrita de língua de 
sinais tem um significado importante para sua auto-estima e 
possibilita sentir-se um sujeito surdo com identidade surda” 
(Stumpf, 2005, p. 106). Apresento, a título de ilustração, meu 
sinal, escrito em Libras/ELiS: ysgzYám.

Considerações finais

Como visto no presente trabalho, os sistemas de escrita 
de sinais não são recentes, ou seja, a Libras não é ágrafa. 
Tendo como base a definição de ágrafo como o “termo usado 
para se referir a uma cultura ou uma língua que não tem 
um sistema de língua escrita para seus registros” (Kleiman, 
2005, p. 15), seria equivocado afirmar que a Libras é ágrafa. 
Por certo, pode-se questionar a divulgação, os usos dos sis-
temas, a falta de reconhecimento oficial ou a não aceitação 
por uma parcela da comunidade surda. Contudo, mesmo 
diante dessas considerações, existem sistemas que possibi-
litam a escrita dos sinais. Essa compreensão é importante 
porque afirmar que a Libras não é apenas visual e espacial 
abre a possibilidade de agregar a modalidade escrita na al-
fabetização de surdos, no ensino de Libras para ouvintes, 
nos artefatos culturais surdos, nos processos de tradução e 
interpretação, entre outros.

Por fim, segundo Bazerman (2006, p. 11), a escrita está 
“profundamente associada a valores de originalidade, perso-
nalidade, individualidade – com razão, porque nos fornece os 
meios pelos quais deixamos traços de nossa existência, nossas 
condições de vida, nossos pensamentos, nossas ações e nossas 
intenções”. Logo, a escrita de sinais não deveria ser vista de for-
ma desvinculada das culturas e identidades surdas.
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A prática docente no contexto do ensino de inglês 
remoto emergencial: Uma análise a partir da per-

spectiva bakhtiniana
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Resumo

O isolamento social e a pandemia do Covid-19 deman-
daram adaptações nas práticas sociais de todos os indiví-
duos. Essas mudanças afetaram de forma radical os envol-
vidos no âmbito educacional e as aulas no Brasil passaram 
a existir na modalidade remota em caráter emergencial. O 
foco desta pesquisa está no docente, nas condições de traba-
lho, nas ferramentas usadas por eles e em tudo que envolve 
o ensino de inglês durante a pandemia. O objetivo principal 
deste estudo é analisar através da perspectiva bakhtinia-
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na como os professores de inglês têm lidado com as aulas 
na modalidade remota emergencial. Esta é uma pesquisa 
qualitativa, mais especificamente um estudo de caso (André, 
1984), e os dados foram gerados por meio de um questioná-
rio, uma entrevista, observação de quatro aulas e notas de 
campo. Os sujeitos da pesquisa são dois professores de in-
glês do estado de Goiás, um da cidade de Goiatuba e uma da 
cidade de Aparecida de Goiânia. A fundamentação teórica é 
embasada na teoria dialógica do discurso de Bakhtin (1997) 
e em seus conceitos de exotopia e cronotopia. A análise dos 
dados perpassa os conceitos teóricos apresentados (Bakhtin, 
2006; Machado, 2010; Figueiredo, 2012; Faraco, 2009).

Palavras-chave: Ensino remoto emergencial. Prática 
docente. Cronotopia. Exotopia. Ensino de inglês.

Introdução

Tendo em vista o contexto de pandemia e a modalidade 
remota emergencial que foi adotada por professores de todo 
o mundo como forma de não prejudicar os alunos e deixá-los 
sem estudar por tanto tempo, adaptações e mudanças no âm-
bito educacional tiveram de ser feitas no ano de 2020. Primei-
ramente, o que era presencial se tornou online, tudo começou a 
depender de um dispositivo móvel e internet, ferramentas que 
nem sempre eram utilizadas nas aulas presenciais se torna-
ram essenciais ao trabalho dos docentes. Desse modo, é ne-
cessária uma análise sobre a forma como professores estão 
lidando com todo esse processo, quais os desafios estão tendo 
e como estão lidando com eles.
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No Brasil, as aulas na modalidade remota em caráter 
emergencial foram implantadas e tal realidade impactou de 
forma direta nas práticas de todos os envolvidos no âmbito 
escolar; docentes, alunos, funcionários e responsáveis (Paiva, 
2020). O foco desta pesquisa está no docente, nas suas con-
dições de trabalho, nas ferramentas usadas e em tudo que 
envolve o ensino de inglês durante a pandemia. Com base 
na teoria dialógica do discurso de Bakhtin (1997), busca-se 
entender como os professores participantes deste estudo es-
tão lidando com suas práticas durante o momento específico 
que estão vivendo.

Os construtos teóricos da teoria dialógica do discurso 
de Bakhtin (1997) serão o cronotopo e a exotopia. A exotopia 
representa um excedente de visão, Bakhtin (1997, p. 43) ex-
plica que é preciso se identificar com o outro e “ver o mundo 
através de seu sistema de valores, tal como ele o vê”. Em ou-
tras palavras, a exotopia permite que o sujeito se coloque no 
lugar do outro, identifique sua posição e visão de mundo, e 
depois “de volta ao meu lugar, completar seu horizonte com 
tudo o que se descobre do lugar que ocupo, fora dele; devo 
emoldurá-lo, criar-lhe um ambiente que o acabe, mediante o 
excedente de minha visão, de meu saber, de meu desejo e de 
meu sentimento” (Bakhtin, 1997, p. 43). O conceito de exotopia 
será exposto como tentativa de analisar se e como os docentes 
estão se situando no lugar do outro. Ademais, Bakhtin (1997, 
p. 263) afirma que “tudo, neste universo, é espácio-temporal, 
tudo é cronotopo autêntico”, ou seja, tudo é cronotópico, ten-
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do em vista que inclui um momento espacial e temporal. O 
cronotopo é esta ligação entre espaço-tempo (Bakhtin, 1997), 
e este conceito será utilizado para a reflexão acerca do ensino 
de inglês na pandemia.

Este estudo segue as diretrizes da abordagem qualitati-
va e se configura como um estudo de caso. Os dados foram 
gerados por meio dos seguintes instrumentos: questionário 
sociocultural, entrevista, observação de quatro aulas e notas 
de campo. Os sujeitos da pesquisa são dois professores par-
ticipantes que escolheram seus pseudônimos: Joaquim e La-
vínia. Joaquim é professor de inglês em um centro de línguas 
da cidade de Goiatuba, em Goiás, e Lavínia é professora de 
inglês do ensino médio de em um instituto federal em Apa-
recida de Goiânia-GO.

Além disso, este estudo foi norteado pelas seguintes per-
guntas de pesquisa: 1) Quais os desafios enfrentados pelos do-
centes participantes no que diz respeito ao ensino de inglês 
no formato remoto emergencial?; 2) De que forma os docentes 
estão lidando com os desafios durante as aulas on-line?

Para responder as perguntas, o objetivo principal deste 
estudo é analisar através da perspectiva bakhtiniana como 
os docentes estão lidando com o ensino de inglês no formato 
remoto emergencial. Os objetivos específicos são:

• Observar o processo de ensino de inglês na moda-
lidade remota emergencial;

• Verificar quais são os desafios no que diz respeito 
ao ensino de inglês durante a pandemia;

• Revelar como os professores lidaram com os desa-
fios durante as aulas on-line.
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Este artigo está dividido da seguinte forma: A Funda-
mentação Teórica conta com duas seções: 1) Ensino de in-
glês no Brasil no formato remoto emergencial e 2) Noções 
de Exotopia e Cronotopia a partir de Bakhtin e o Círculo. 
Na sequência são apresentadas a metodologia do estudo, os 
instrumentos utilizados, a descrição dos participantes e seus 
contextos de atuação e, em seguida, feita a discussão dos 
dados, que está baseada nos desafios de encarar a modali-
dade remota emergencial e como os docentes estão lidando 
com eles. Por fim, são apresentadas as considerações finais 
acerca da investigação.

Fundamentação teórica

Ensino de inglês no Brasil no formato remoto emergencial

Século 21, era digital, grande parte das pessoas vivem 
conectadas e usam diariamente suas redes sociais e seus 
dispositivos. Porém, apesar de esse contato ser realmente 
maior que a algum tempo atrás, ainda existe uma parcela 
de pessoas que não desenvolveram habilidades para lidar 
com o mundo digital. Em 2020, o Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) divulgou que 25% dos brasileiros 
ainda não têm acesso à internet, ou seja, um a cada quatro 
brasileiros, a maioria deles habitante de áreas rurais.

É importante ressaltar que o Ensino Remoto Emergencial 
(ERE) nada mais é que um apanhado de estratégias pedagógicas 
que foram desenvolvidas por profissionais da educação como 
forma de diminuir os impactos do isolamento social e da 
pandemia e evitar que milhares de alunos continuassem por 
mais tempo sem acesso às aulas (Paiva, 2020).
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Outro ponto essencial é observar que o Ensino Remo-
to Emergencial não é o mesmo que a Educação à Distân-
cia (EAD). Na modalidade EAD existe o apoio de tutores, a 
carga horária e o cronograma de ensino são planejados de 
forma diferente, enquanto o ERE continua seguindo o cro-
nograma e os princípios da educação presencial, sendo que 
a semelhança entre as duas modalidades encontra-se na 
mediação das aulas por plataformas digitais vinculadas à 
internet. Além disso, o caráter emergencial do ensino remoto 
precisa ser destacado, sendo necessária a distinção dos ter-
mos (Arruda, 2020). Paiva (2020, p. 60) conta que os Ambien-
tes Virtuais de Aprendizagem (AVA) “ficaram populares no 
Brasil no final da década de 1990”, porém, essa autora sugere 
que sempre existiu preconceito com a Educação a Distância 
devido à pouca interação entre as instituições e seus alunos.

O estudo da língua inglesa na modalidade remota tem 
sido dividido entre atividades síncronas e assíncronas (Paiva, 
2020). As atividades síncronas acontecem em um tempo real 
comum em que professor e alunos encontram-se para inte-
ragir nas salas de bate-papo (as mais comuns são o Google 
Meet e o Zoom), já as atividades assíncronas representam os 
estudos extras feitos pelos alunos sem a presença do pro-
fessor, mas guiados por suas instruções quanto à realização 
de atividades relacionadas a vídeos, leituras, escritas, jogos, 
entre outros.

Nesse viés, a próxima sessão trata das noções básicas 
dos conceitos de Cronotopia e Exotopia propostos por Ba-
khtin (1997) e a forma como esses conceitos podem ser ob-
servados no ensino de inglês praticado segundo a modalida-
de remota emergencial.
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Noções de Exotopia e Cronotopia a partir de Bakhtin e 
o Círculo

O isolamento social e a pandemia do Covid-19 deman-
daram mudanças e adaptações nas práticas sociais e, como 
mencionado anteriormente, essas mudanças afetaram a todos, 
inclusive os envolvidos no âmbito escolar. A nova forma de se 
relacionar entre os sujeitos aconteceu, de repente, em um novo 
tempo e espaço, e segundo Bakhtin (1997 apud Machado, 2010, 
p. 206), o que é dito aqui, ou em outro lugar, será sempre “um 
ponto de vista posicionado num espaço de relações que extra-
polam o ambiente vivencial de quem percebe o mundo daque-
le lugar, deixando a mostra os excedentes de visão”.

Esse excedente de visão é chamado de exotopia (Ba-
khtin, 1997), isto é, o conceito que sintetiza o sentido que se 
produz nos estudos de Bakhtin de se situar no lugar do ou-
tro. Em outras palavras, as relações dialógicas irão acontecer 
através de interações com base no campo de visão do sujeito 
(eu) e no excedente de sua visão (outro; exterior). Diante dis-
so, a produção dos enunciados dos sujeitos desta pesquisa, 
ao assumirem uma posição exotópica, será observada com 
expectativa de entender como eles se sentem no novo con-
texto e como estão enxergando suas realidades e a do outro 
(Bakhtin, 1997).

Bakhtin (2006) assevera que a expressão do sujeito é 
quem organiza, modela e determina a orientação da atividade 
mental. O teórico acrescenta ainda que a palavra é uma ponte 
que liga o locutor e o interlocutor, ela é o território comum en-
tre eles (Bakhtin, 2006). Portanto, é evidente que a fala/pala-
vra emitida pelo sujeito foi previamente moldada por relações 
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sociais, e que o sentido e a compreensão dessa determinada 
palavra irão depender não somente do locutor, mas também 
da interpretação do interlocutor. Com base nos pressupostos 
bakhtinianos, Figueiredo (2012, p. 71) explica que

A natureza dialógica da palavra lhe confere, 
além de um caráter sócio histórico, um “ponto 
de vista” intrínseco à sua realização, guiado, 
sobretudo, por uma postura valorativa, ou 
juízo crítico avaliativo, que se concretizam 
por meio das esferas em que as atividades 
humanas ocorrem, especificamente em um 
campo privilegiado de comunicação contí-
nua, ou seja, a interação verbal.

O enunciado, então, parte de uma relação entre as cate-
gorias de espaço e de tempo. Essas duas categorias se impli-
cam de forma mútua e são inseparáveis, e, nesse sentido, Ba-
khtin utiliza o termo cronotopo para se referir a essa relação 
interdependente entre espaço e tempo. Bakhtin (1997 apud 
Machado, 2010, p. 215) afirma que o “cronotopo foi concebi-
do como uma forma arquitetônica da narrativa que configura 
modos de vida em contextos particulares de temporalidades”, 
ou seja, o cronotopo é uma forma de compreender experiên-
cias através de um tempo e espaço específicos. Por sua vez, 
essas experiências são inacabadas, pois o cronotopo em si 
não garante que os enunciados não se repitam.
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Bakhtin mostra ao longo de seus textos diferentes cro-
notopos e afirma que eles são modelos de análise das re-
presentações “do tempo no espaço dos sistemas culturais” 
(Machado, 2010, p. 221). As análises dessas representações 
foram, em um primeiro momento, feitas no campo da lite-
ratura, em romances, por exemplo, mas os conceitos se apli-
cam a todas as esferas da vida. Faraco (2009) afirma que 
o Círculo de Bakhtin olha para o diálogo da mesma forma 
que olha para uma obra literária, pois ambos são eventos de 
grande interação sociocultural.

Como forma de sustentar a arquitetônica das relações 
dialógicas, o comportamento é elaborado como forma de res-
posta. Machado (2010) discute a questão da réplica e destaca 
o fato de que, devido a diferentes espacialidades e a diferentes 
campos de visão, sempre haverá singularidades nos pontos 
de vista projetados nas interações. Bakhtin (1997, p. 103) ex-
plica que “A produtividade do acontecimento não consiste na 
fusão de todos em um, mas na exploração da exotopia que 
permite à pessoa situar-se num lugar que é a única a poder 
ocupar fora dos outros”. Desta forma, as singularidades dos 
participantes foram consideradas nesta pesquisa.

Metodologia

A pesquisa segue as diretrizes da abordagem qualita-
tiva. Uma das principais características da pesquisa qua-
litativa é a subjetividade, pois ela “é considerada um fator 
integral de qualquer pesquisa humana” (Rees, 2008, p. 259). 
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Em outras palavras, a pesquisa qualitativa considera as opi-
niões, crenças e ideologias do sujeito pesquisado e também 
do pesquisador, levando em conta a subjetividade de todos 
os envolvidos no trabalho.

Esta pesquisa qualitativa é um estudo de caso. André 
(1984, p. 51) reitera que “o “caso” é um “sistema delimitado, 
algo como uma instituição, um currículo, um grupo, uma 
pessoa”. Desta forma, pode-se afirmar que o estudo de caso 
busca interpretar e analisar fatos de um contexto específico 
de forma completa e com minuciosidade de detalhes.

O estudo foi desenvolvido com dois professores de in-
glês. Joaquim atua na cidade de Goiatuba – Goiás, é profes-
sor de um centro de extensão em línguas de uma universi-
dade particular da cidade. O professor leciona em todos os 
níveis da instituição, mas, para este estudo, escolhemos uma 
turma de nível básico I, com doze alunos. As aulas desta tur-
ma acontecem às quartas-feiras às 18 horas e têm duração 
de quarenta minutos. Joaquim é graduado em Letras-Inglês 
e leciona há oito anos.

Lavínia atua como professora de um instituto federal 
na cidade de Aparecida de Goiânia – Goiás, leciona inglês 
para os alunos do primeiro e segundo ano do ensino médio 
e para este estudo escolheu uma turma do segundo ano com 
trinta alunos. As aulas da turma acontecem às quartas-fei-
ras pela manhã, das 07h30, às 08h30. A professora é gra-
duada em Letras-Inglês, mestre em Linguística Aplicada e 
leciona inglês há cerca de vinte anos.
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Os instrumentos utilizados para a geração dos dados 
foram: um questionário sociocultural, uma entrevista e no-
tas de campo, as quais foram realizadas durante a obser-
vação de quatro aulas de cada professor. O questionário 
sociocultural foi aplicado no início do estudo. O questio-
nário, segundo Rees e Mello (2011, p. 45), busca “investi-
gar o conhecimento, os hábitos, os interesses, as opiniões, 
as experiências de vida, entre outras particularidades dos 
participantes da pesquisa”.

Ademais, quatro aulas foram assistidas durante o pe-
ríodo de quatro semanas e foram feitas notas de campo du-
rante as observações. Rees e Mello (2011, p. 42) afirmam que 
“as anotações de campo incluem descrições da situação e 
do ambiente em que ocorre a pesquisa como também ano-
tações do que é dito pelos participantes do estudo”. Assim 
sendo, tudo que porventura foi anotado durante a geração 
dos dados e pode ajudar na interpretação do leitor será com-
partilhado na discussão dos dados desta pesquisa. Duran-
te as aulas, as observações foram feitas com base na teoria 
dialógica do discurso de Bakhtin (1997), tendo como foco os 
conceitos de Cronotopia e Exotopia.

A entrevista foi feita após as aulas, no final do estu-
do. É importante ressaltar que os professores já tinham 
lecionado durante um período letivo no formato remoto 
emergencial antes de se iniciar a presente pesquisa. Neste 
trabalho foi realizada uma entrevista semiestruturada, ou 
seja, as perguntas foram elaboradas previamente com pon-
tos pertinentes à problemática, mas os professores estavam 
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livres para acrescentar informações que considerassem im-
portantes, sendo o objetivo principal entender o mundo dos 
entrevistados (Rees; Melo, 2011).

Discussão e dados

Os desafios de encarar a modalidade remota emergen-
cial e a forma como os docentes estão lidando com eles

Logo no início da geração dos dados desta pesquisa foi 
aplicado um questionário sociocultural com os dois profes-
sores participantes. No questionário foi feita uma pergunta 
pedindo que eles falassem de modo geral sobre suas expe-
riências no ensino de inglês no formato remoto emergencial. 
Seguem as respostas:

Recorte 1 
Lavínia: Este cenário é muito excêntrico. As aulas remo-

tas são a opção mais segura que temos no momento, mas um 
ponto é sobre meu conhecimento com as tecnologias, que é 
básico, descubro coisas novas todo santo dia. Para isso pre-
ciso de mais tempo, para dar a aula, planejar e preparar as 
atividades. Sinto que gasto mais tempo agora que antes.

Joaquim: No começo eu estava com muito medo e pen-
sei que não ia funcionar e os alunos não iriam aprender. Tive 
que aprender a lecionar de novo, aprender a usar ferramen-
tas que nunca tinha usado antes. Mas, depois percebi que 
não seria tão difícil assim e percebi que alguns alunos esta-
vam aprendendo até mais nas aulas online. (Fonte: Questio-
nário respondido em 10 de janeiro de 2021).
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Nas falas acima, observa-se que a palavra é um “pro-
duto ideológico vivo [...] capaz de expressar a visão de mun-
do do sujeito por meio do confronto entre as palavras de sua 
consciência e as palavras circulantes da realidade” (Figuei-
redo, 2012, p. 71). As duas respostas têm pontos em comum, 
pois ambos os entrevistados levantam a questão da neces-
sidade que tiveram de usar novas ferramentas e pesquisar 
por coisas que nunca haviam usado nas aulas presenciais. 
Ambos demonstram que precisaram se adaptar à nova rea-
lidade e que tiveram de se esforçar para planejar e executar 
as aulas em um formato totalmente novo.

Na entrevista realizada, os professores comentaram a res-
peito dos materiais que utilizavam durante as aulas remotas:

Recorte 02 
Joaquim: Eu senti mais liberdade com relação aos ma-

teriais. Eu tenho recursos no zoom, por exemplo, que eu con-
sigo chamar muito mais atenção dos meus alunos do que ali 
na sala de aula.

Lavínia: Depende de cada estilo de aprendizagem, por 
exemplo aquele aluno que gosta de tocar no caderno e ano-
tar vai falar que houve limitação, agora aquele aluno mais 
tecnológico vai falar que houve até um avanço. (Fonte: Entre-
vista realizada em 05 de fevereiro de 2021).

Observa-se nos trechos acima que ambos os professo-
res sentiram uma liberdade maior com relação a materiais 
no âmbito das aulas online. Amorim (2006, p. 101) mostra 
que o conceito de exotopia “designa uma relação de tensão 
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entre pelo menos dois lugares: o do sujeito que vive e olha 
de onde vive, e daquele que estando de fora da experiência 
do primeiro, tenta mostrar o que vê do olhar do outro”. La-
vínia trouxe em sua fala uma importante observação sobre 
os estilos de aprendizagem dos alunos. É possível perceber 
que a professora se situa em uma posição exterior, se situa 
no lugar do outro, dos seus alunos, assumindo assim um po-
sicionamento exotópico (Bakhtin, 1997). Além disso, obser-
va-se que o desafio com relação aos materiais é o de saber 
aproveitar os recursos, ou seja, o espaço da internet e o que 
as variadas plataformas oferecem.

Com os recortes acima apresentados, vê-se uma rela-
ção espaço-tempo (Bakhtin, 1997) onde o conhecimento do 
espaço digital amplia o melhor uso do tempo do professor, 
porém, a demanda de tempo para o planejamento das aulas 
é maior. Ainda com relação ao tempo, Joaquim reforça:

Recorte 03 
Joaquim: Eu tenho alunos que se adaptaram tanto ao 

ensino remoto que até preferem, principalmente porque te-
mos muitos alunos de outras cidades, nas cidades vizinhas 
não têm cursos de inglês, aí eles têm que pegar os ônibus da 
faculdade e esperar por horas para voltar. (Fonte: Entrevista 
realizada em 05 de fevereiro de 2021).

O desafio de se enfrentar a pandemia e os seus efeitos 
na educação gerou também pontos positivos, como a auto-
nomia do aluno, sua participação nas atividades e a elimi-
nação do tempo gasto para comparecer à escola, conforme 
aponta a professora:
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Recorte 04 
Lavínia: Apesar de todo o caos que já se passou e que 

ainda estamos vivendo, eu vejo alguns pontos positivos. Eu 
vejo que o aluno se desperta mais para a responsabilidade 
do próprio aprender. (Fonte: Entrevista realizada em 05 de 
fevereiro de 2021).

A questão da autonomia do aluno apontada pela pro-
fessora Lavínia foi observada durante suas aulas. Os alunos 
estavam sempre envolvidos com os passos da aula e a pro-
fessora buscava delegar diferentes funções a eles para que 
fizessem um trabalho colaborativo, como pode ser visto nas 
notas de campo a seguir:

Recorte 05
A professora pede que cada aluno abra uma nova jane-

la para adicionar o nome das roupas que recordam no site 
menti.com

A professora pede para os alunos ligarem os microfo-
nes e responderem

A professora pede a uma aluna para compartilhar sua 
tela para que todos façam a atividade proposta juntos. (Fon-
te: Notas de Campo em 20 de janeiro de 2021).

Machado (2010, p. 208) aborda a questão do tempo dia-
lógico de Bakhtin e afirma que assim como o espaço dialógi-
co vai se manifestar pela exotopia e pelo excedente de visão, 
o “tempo dialógico só pode ser entendido pelas temporali-
dades plurais e simultâneas que são projetadas nesses espa-
ços”. Pode-se observar que a questão da economia do tempo 



169

Sumário

do professor e dos alunos nesse contexto educacional é uma 
vantagem e eles têm a oportunidade de utilizar esse tempo 
para desenvolver outras atividades para atingir o objetivo, 
que é o de ensinar e aprender a língua-alvo.

O Brasil é um país desigual onde nem todos têm aces-
so aos avanços tecnológicos (Arruda, 2020). Desta forma, um 
dos desafios mais visíveis em toda a etapa de observação e 
geração dos dados desta pesquisa foi a questão do acesso aos 
dispositivos móveis e à internet, como pode ser visto a seguir:

Recorte 6 
Lavínia: Nossa maior preocupação era que todos os 

alunos tivessem acesso. Como nós somos uma instituição 
pública, parte da nossa clientela é bem carente, nem todos 
tinham celular, computador, internet, então nós gastamos 
um tempo com isso, garantimos que todos tivessem acesso 
só em setembro.

Joaquim: Alguns alunos tinham mais problema de co-
nexão que outros, menos qualidade de áudio e vídeo por 
conta dos aparelhos não tão bons... eu tenho alunos que mo-
ram em fazendas e já perderam aulas inteiras por problemas 
de conexão na internet, aí eu gravava a aula para que eles 
assistissem depois. (Fonte: Entrevista realizada em 05 de fe-
vereiro de 2021).
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Recorte 7 
Dois alunos saíram da chamada
Uma aluna escreveu no chat que está com problemas no 

áudio e não está ouvindo o que está sendo discutido. (Fonte: 
Notas de Campo em 27 de janeiro de 2021).

Com base nos recortes acima, é possível perceber que os 
professores e suas instituições fazem sempre o melhor pos-
sível para que os alunos não sejam prejudicados, conside-
rando a subjetividade e condições de cada um. A exotopia 
de Bakhtin busca abarcar a importância do olhar do outro, 
mas, ao mesmo tempo, o olhar próprio é considerado e valo-
rizado, criando assim o processo dialógico “configurado gra-
ças a natureza espácio- temporal das relações” (Machado, 
2010, p. 210). Pode-se dizer que os professores adotam uma 
postura exotópica para lidar com os desafios relacionados 
ao acesso à internet e dispositivos.

No que diz respeito ao ensino e aprendizagem de inglês, 
o desafio mais observado foi promover interações orais entre 
os alunos. Foi possível perceber nas aulas que, por vezes, os 
professores apontavam alunos para que ligassem os micro-
fones e respondessem algo, como relatam:

Recorte 9 
Joaquim: Nos exercícios de drill, repetições, nas aulas 

presenciais eles repetiam juntos, de forma uníssona, nas 
aulas online cada um com sua conexão não dá, tenho que 
apontar nomes e cada um fala na sua vez... Isso não é bom 
porque pode constranger o aluno.
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Lavínia: Não dá para todos falarem, em um exercício de 
speaking, por que se não fica uma aula extremamente can-
sativa para todos, na sala presencial dava, no online temos 
essa limitação. (Fonte: Entrevista realizada em 05 de feverei-
ro de 2021).

Mais uma vez é possível analisar a relação tempo-espaço 
(Bakhtin, 1997). Nas aulas presenciais, os alunos tinham mais 
oportunidade de se comunicar, existia um tempo separado 
pelo professor para a prática da fala, o que se tornou mais 
difícil no ensino remoto. Além disso, como mencionado por 
Joaquim, houve momentos de desconforto quando o professor 
apontou nomes para que algum aluno respondesse algo.

Na fala da professora Lavínia a seguir, vê-se de forma 
explícita como a pandemia afetou a todos e mudou a reali-
dade, os papéis, as demandas:

Recorte 10 
Lavínia: A demanda de trabalho aumentou bastante. 

Sem contar que estou com meus filhos em casa, uma menina 
de quatro e um menino de seis, não estão estudando, não 
entendem que estou trabalhando em casa, se estou em casa 
eles entendem que estou por eles e com eles. Já tive que dar 
aula com minha filha no colo. (Fonte: Entrevista realizada em 
05 de fevereiro de 2021).

A profissional, por sua vez, mesmo com várias funções 
relacionadas ao papel de professora e de mãe, concede es-
paço em seu tempo para auxiliar os alunos e entender suas 
significações e, por vezes, assume o papel de sujeito em si-
tuação exotópica (Bakhtin, 1997), pois é sensível tanto às ne-
cessidades dos alunos (em seu espaço virtual) quanto às de 
sua filha (que está em seu espaço físico).
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Cronotopo é “uma forma de compreensão da expe-
riência. Em termos de arquitetônica, compreender uma for-
ma acabada de experiências inacabadas” (Machado, 2010, 
p. 212). A experiência vivida pelos professores faz parte de 
quem eles são como pessoa e profissionais, suas experiências 
vão influenciar seus discursos. Além disso, observa-se que 
os professores se sentem mais preparados para lidar com o 
ensino digital e mediado pelas novas tecnologias, como pode 
ser visto a seguir:

Recorte 12 
Lavínia: No início eu fazia vários testes para saber que 

tudo iria dar certo, se os slides estavam em tamanho visível, 
testava o áudio. Eu fiquei bastante preocupada com esse uso, 
mas hoje eu já sei lidar melhor com as tecnologias.

Joaquim: Eu mesmo sendo jovem e estando conectado 
o dia inteiro, tinha muitas coisas que eu não conhecia. Já 
tinha ouvido falar do Google Classroom, por exemplo, mas 
não sabia da metade dos recursos que têm lá. Não tive di-
ficuldade em aprender, mas me surpreendi com tanta coisa 
depois dessa experiência. (Fonte: Entrevista realizada em 05 
de fevereiro de 2021).

Motivação e interesse em aprender mais em busca de 
ampliar o letramento digital foram algumas das formas que 
o professor Joaquim encontrou para lidar com as situações 
e desafios do ensino remoto emergencial. Lavínia, por sua 
vez, se sente mais confortável com as tecnologias após a ex-
periência que teve com as aulas online de turmas anteriores.
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Para finalizar a discussão, o recorte a seguir resume o 
esforço não só dos professores da pesquisa, mas de todos os 
profissionais da educação:

Recorte 13 
Lavínia: Eu descobri que em cada professor existe um 

super ser humano, um super profissional. (Fonte: Entrevista 
realizada em 05 de fevereiro de 2021).

Ao se colocar externamente ao outro para lhe entender 
melhor, Lavínia destacou que a docência em si é uma atitu-
de exotópica (Bakhtin, 1997) e suas experiências com o ERE 
deixaram isso ainda mais claro para ela.

Considerações finais

Neste artigo, foram relatados alguns desafios com relação 
ao ensino remoto emergencial e como os docentes lidaram com 
eles. A análise se deu com base na teoria dialógica do discurso 
de Bakhtin (1997) e os conceitos de Exotopia e Cronotopia.

A análise de um questionário, uma entrevista, quatro 
aulas observadas e notas de campo possibilitaram revelar o 
ponto de vista dos professores acerca das aulas de inglês e 
acerca de suas práticas no momento de isolamento social. A 
partir dos enunciados dos professores foi possível concluir 
que houve uma demanda maior de trabalho, principalmente 
no início, no processo de adaptação, em que os professores 
tiveram que buscar novas ferramentas e adaptá-las para as 
suas aulas, problemas de acesso à internet também dificul-
taram em alguns momentos as atividades de fala e de inte-
ração entre os alunos, as quais também foram limitadas com 
as aulas online. 
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De qualquer modo, é importante reiterar que a pesqui-
sa apresentou apenas um recorte da imensa realidade vivida 
mundialmente num momento de pandemia. Com base nas ex-
periências mostradas, observou-se uma relação espaço-tempo 
única e singular durante as aulas online. Além disso, eviden-
ciamos que a docência em si é um ato exotópico (Bakhtin, 1997).

Por fim, acredita-se que esta pesquisa pode ser relevante 
para o campo da educação linguística, pois é preciso enten-
der mais sobre a modalidade do ensino remoto emergencial. 
Para tanto, são necessários novos estudos acerca do tema.
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O enunciado da simplificação da linguagem jurídica: 

uma maneira de olhá-lo através das lentes bakhtinianas

Návia Regina Ribeiro da Costa

Resumo

Este trabalho é parte constitutiva da tese doutoral em 
desenvolvimento no Programa de Pós- Graduação em Le-
tras e Linguística da Universidade Federal de Goiás (PPGLL/
UFG). Ancora-se no campo da Análise de Discurso (AD) e 
tem a teoria bakhtiniana como uma de suas bases teóricas. 
Analisa o enunciado sobre a simplificação da linguagem ju-
rídica emergidos em uma campanha promovida pela As-
sociação dos Magistrados Brasileiros (AMB), em 2005. Tal 
campanha defende que o uso de um vocabulário simplifi-
cado possibilita ao cidadão que não é parte do judiciário 
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o acesso à justiça. É estudo bibliográfico e se mostra como 
uma nova maneira de olhar o objeto, numa ação de reflexão 
sistemática sobre um discurso que, desde sua emergência, 
foi sendo multiplicado e legitimado como uma ‘proposição 
redentora’ à dificuldade de o ‘cidadão comum’15 acessar a 
justiça. A questão é muito mais complexa que isso, pois a 
linguagem não é transparente e o sentido se constrói não na 
neutralidade da palavra, mas nos enunciados emergidos nas 
interações discursivas reais. Nos moldes apresentados pela 
AMB, tal movimento não soluciona a problemática.

Palavras-chave: Enunciado. Simplificação da linguagem 
jurídica. Acesso à justiça.

Introdução

Este estudo focaliza o enunciado emergido em uma cam-
panha em prol da simplificação da linguagem jurídica promo-
vida pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) em 
11 de agosto de 2005, na Faculdade de Direito da Fundação 
Getúlio Vargas, Rio de Janeiro. Tal iniciativa foi implementada 
pelo, à época, juiz presidente Rodrigo Collaço, que defendeu a 
ideia de modificação da cultura linguística jurídica, buscan-
do-se abolir dos discursos jurídicos o uso de termos em latim 
e o rebuscamento, tornando o vocabulário “acessível” ao “ci-
dadão comum” e, com isso, aproximando-o do judiciário.

15. Este termo aparece recorrentemente nos enunciados sobre a simplifi-

cação da linguagem jurídica para fazer referência a todo cidadão que 

não é parte integrante do judiciário.
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Este enunciado foi sendo apropriado tanto pela socie-
dade quanto por profissionais da área jurídica atuantes em 
todas áreas, mas também por estudiosos do Direito, da lin-
guagem e professores e estudantes das universidades como 
uma proposição “redentora”, na medida em que prega a 
ideia de que a simplificação do vocabulário jurídico se tor-
naria instrumento efetivo de acesso do “cidadão comum” ao 
judiciário. De tal proposição, é claro, existem os detratores, 
mas, em maioria, as opiniões respaldam a concepção da 
AMB. Isso pode ser confirmado pela enorme quantidade de 
publicações que se apresentam como resultado em rápida 
busca nos meios digitais, sem se fazer aqui referência a dou-
trinas publicadas em formatos físicos.

O ponto nodal de nossa análise se encontra nos seguin-
tes questionamentos: os sentidos dos discursos jurídicos po-
dem ser (re)construídos apenas no vocabulário simplificado, 
no domínio da língua? A “atualização” vocabular, por si só, 
garante a reflexão da realidade, de forma clara e transparen-
te (como pretende a campanha), por conseguinte facilitando 
para o cidadão o acesso à justiça? É a partir dessa problemá-
tica que buscaremos discutir o assunto ao longo do texto.

Como justificativa para este debate, em primeiro lugar, 
dizemos que ele apresenta um modo diferente de olhar o ob-
jeto, com fundamento na Análise de Discurso, tendo como 
base a teoria bakhtiniana e o enunciado como a categoria 
fundamental da análise. Nossa perspecitva focaliza não 
apenas a língua, considerando o sentido da palavra como 
signo neutro em relação a funções ideológicas, mas o sig-
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no ideológico, “que pode assumir qualquer função ideoló-
gica, dependendo da maneira em que aparece num enun-
ciado concreto” (Stella, 2020, p. 179), sendo elemento que dá 
substância aos enunciados como unidade da comunicação 
discursiva jurídica, já que nos comunicamos “[...] por enun-
ciados e não por orações isoladas e, evidentemente, não por 
palavras isoladas” (Bakhtin, 2016, p. 39, grifo nosso). Em se-
gundo lugar, caminha na contramão da maioria dos posicio-
namentos encontrados em revisão sistemática realizada nos 
meios digitais. Apenas um artigo foi recuperado abordando 
a questão da linguagem jurídica do ponto de vista da aná-
lise das formações discursivas (Melo, 2013) com fundamento 
em Pechêux, Foucault e Gregolim, que não é a nossa pers-
pectiva aqui. Os demais encontrados reafirmam o discurso 
empreendido pela AMB. 

Desse modo, compreendemos que nossa discussão con-
figura-se como uma provoação à retomada de um debate 
que parece ter alcançado a legitimação da ideia de que a 
simplificação da linguagem jurídica possibilita o acesso à 
justica. Entendemos importante tal provocação porque, a 
despeito da multiplicação deste discurso entre operadores, 
estudiosos e professores do Direito em apoio à campanha 
e por ser algo posto já há quase 16 anos, a dificuldade de 
acesso ao judiciário pelo cidadão comum ainda permanece. 
Nesse sentido, entendemos que nosso trabalho é uma contri-
buição para o debate, pois se apresenta como crítica social, 
numa perspectiva que discute a simplificação da linguagem 
jurídica não nos termos da proposição feita pela AMB, isto é, 
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com foco na “atualização” vocabular (e isso se dá ao nível da 
língua), mas considerando-se que os sentidos se constroem 
no todo do enunciado emergido em situações concretas de 
interação no domínio discursivo jurídico.

Para alcançarmos nosso objetivo, buscaremos, inicial-
mente, situar o contexto em que se processam os discursos 
jurídicos, que, como defende a AMB, devem ser “simplifica-
dos”, refletindo sobre a especificidade deles, bem como dis-
cutindo o paradigma sobre o qual se sustenta a proposição 
da simplificação da linguagem jurídica como facilitadora do 
acesso à justiça, que é o do Estado Democrático de Direito. 
Após isso, faremos um percurso pela teoria bakhtiniana no 
tocante ao enunciado, que é nossa categoria analítica fun-
damental, ao mesmo tempo em que teceremos considerações 
sobre a proposta da campanha, analisando se, sob o enfoque 
de estudos aqui definido, a simplificação da linguagem jurí-
dica pode se constituir como efetivo instrumento de acesso 
à justiça. No entremeio, mobilizaremos alguns enunciados 
sobre o tema, buscando avaliar como se dá a multiplicação 
do discurso da AMB.

O Direito como cenário da prática discursiva 

jurídica e a especificidade do discurso jurídico no 

domínio judicial

Comecemos por expressar que uma análise discursiva 
efetiva não pode considerar os discursos desconectados de 
seus contextos de emergência. Ante isso, em rápidas pala-
vras, dado o limite deste trabalho, contextualizaremos o es-
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paço onde os discursos jurídicos, em sentido amplo, operam, 
que é o Direito. Partiremos das acepções objetiva e subjetiva 
do termo “Direito” apresentadas pelo Vocabulário jurídico 
(Silva, 2002, p. 268).

Em seu sentido objetivo (norma agendi), o Direito é 
compreendido “como um complexo orgânico, de que deri-
vam todas as normas e obrigações, para serem cumpridas 
pelos homens, compondo um conjunto de deveres, aos quais 
não podem fugir, sem que sintam a força coercitiva da força 
social organizada” (Silva, 2002, p. 268). Já em sua acepção 
subjetiva (facultas agendi), o Direito apresenta-se

como uma faculdade ou uma prerrogativa 
outorgada à pessoa (sujeito ativo do Direito), 
em virtude da qual se atribui o que é seu, não 
se permitindo que outrem venha a prejudicá-
-lo em seu interesse, porque a lei, represen-
tando a coação social, protege-o em toda a 
sua amplitude (Silva, 2002, p. 268).

De acordo com essa compreensão, o Direito é o espaço 
onde se criam e se aplicam as leis, é uma instituição criada para 
regular as relações em sociedade e tem o poder judiciário como 
âmbito político responsável por tutelar a proteção social, com 
o fim de resguardar o titular do direito subjetivo e de castigar 
aquele que lesar o direito alheio. A via de acesso ao judiciário 
é o processo judicial, que se mostra como o lugar de encontro 
entre agentes discursivos os quais elaboram seus enunciados 
com vistas à solução das contovérsias instauradas socialmente.
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É sabido que, na Antiguidade, não havia limites para as 
infrações, tampouco punições, situação em que prevalecia 
a lei do mais forte e a justiça se realizava com as próprias 
mãos. Segundo a cartilha O judiciário ao alcance de todos 
(AMB, 2007), para traçarmos rapidamente uma história li-
near da evolução da justiça no Brasil, o país passou pela 
Constituição Imperial de 1824; por duas republicanas (1891 
e 1934); pelo Estado Novo (1937); pela Constituição dos Esta-
dos Unidos do Brasil (1946); pelo Golpe Militar de 1964; pela 
Constituição de 1967; pela Emenda Constitucional n. 1, de 
1969, com valor de Constituição; para, por fim, ser promul-
gada, em 5 de outubro de 1988, a Constituição Cidadã, como 
é conhecida a nossa atual Carta Magna, que se fundamenta 
no paradigma do Estado Democrático de Direito.

O paradigma do Estado Democrático de Direito orien-
tou a elaboração da CF/88, pautada pela necessidade de 
reconhecimento e de afirmação da prevalência dos direitos 
fundamentais, não só como meta da política social, mas 
como critério de interpretação do Direito. Streck e Morais 
(2010, p. 124) expressam que

O Estado Democrático de Direito tem um 
conteúdo transformador da realidade, não 
se restringindo [...] a uma adaptação me-
lhorada das condições sociais de existência. 
Assim, o seu conteúdo ultrapassa o aspecto 
material de concretização de uma vida dig-
na ao homem e passa a agir simbolicamente 
como fomentador da participação pública no 
processo de construção e reconstrução de um 
projeto de sociedade.
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Dito de outro modo, o Estado Democrático de Direito é 
o eixo orientador da transformação da realidade social, que 
se fundamenta em uma ordem jurídica dita democrática na 
qual o cidadão pode agir de forma participativa na constru-
ção social e tenha a garantia de seus direitos fundamentais 
individuais e coletivos. Daí é que também advém a noção 
de acesso à justiça, devendo “acesso” ser entendido como a 
maneira pela qual os direitos se tornam efetivos (Cappelletti; 
Garth, 1988). Segundo Cappelletti e Garth (1988, p. 8, 12),

a expressão “acesso à justiça” é reconheci-
damente de difícil definição, [mas] pode ser 
encarado como o requisito fundamental – o 
mais básico dos direitos humanos – de um 
sistema jurídico moderno e igualitário que 
pretenda garantir, e não apenas proclamar os 
direitos de todos.

É com fundamento nesse paradigma do Estado 
Democrático de Direito e na noção de acesso à justiça que 
emerge a discussão sobre a simplificação da linguagem ju-
rídica, conforme podemos depreender dos seguintes enun-
ciados que se multiplicaram a partir da Campanha da AMB:

É desafiadora a iniciativa da AMB de alterar 
a cultura lingüística dominante na área do 
Direito e acabar com textos em intricado 
juridiquês, [...]. A Justiça deve ser compreendida 
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em sua atuação por todos e especialmente por 
seus destinatários. Compreendida, torna-se 
ainda mais imprescindível à consolidação 
do Estado Democrático de Direito (AMB, 2007, 
p. 4, grifo nosso).16

A simplificação da linguagem jurídica surge, 
então, da necessidade de tornar a justiça mais 
democrática e plural, no sentido de aproxi-
má-la do cidadão comum. A linguagem utili-
zada no meio jurídico é ainda muito cheia de 
expressões arcaicas, latinas e pedantes, sen-
do conhecida como “juridiquês”. Expressões 
essas, que podem ser facilmente substituídas 
por expressões mais simples sem perder seu 
significado (Belém, 2021, p. 317, grifo nosso)17.

quando primamos pela simplificação da lin-
guagem jurídica, não estamos defendendo a 
vulgarização dela, nem estimulando o desu-
so de termos técnicos necessários ao contexto 
forense, mas, sim, combatendo os excessos 

16. Trecho retirado da apresentação do livreto O judiciário ao alcance de 

todos, publicado para apoio à Campanha em prol da Simplificação da 

linguagem jurídica.

17. Artigo publicado na Revista Jurídica da Seção Judiciária de Pernambuco.
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que podem facilitar o entendimento do cida-
dão, ficando mais acessível para todos (Gui-
marães, 2012, p. 175, grifo nosso)18.

Reconhecer a necessidade de simplificação da 
linguagem jurídica é o primeiro passo para a 
real democratização e pluralização da Justiça. 
[...] Portanto, a simplificação da linguagem ju-
rídica passa a ser um instrumento fundamen-
tal, tanto para os Juizados Especiais quanto 
para a Justiça Tradicional, que oportuniza o 
acesso à Justiça e contribui, efetivamente, para 
a compreensão do funcionamento e da atua-
ção do Poder Judiciário como um todo. Afinal, 
ninguém valoriza o que não entende (Pinto, 
2008, n. p., grifo nosso).19

A linguagem rebuscada e inacessível viola os 
princípios constitucionais do acesso à Justi-
ça e da publicidade. É um exercício de poder, 
uma violência simbólica para mostrar erudi-
ção e autoridade. Numa cultura jurídica me-
nos autoritária, teremos uma linguagem mais 
acessível. O uso de termos incompreensíveis 
ao cidadão comum não é uma prática ape-
nas de magistrados, pois muitos advogados 

18. Artigo publicado em Revista Científica da Universidade Estadual de 

Ponta Grossa (UEPG).

19. Artigo publicado no site do Tribual de Justiça do Distrito Federal e dos 

Territórios (TJDFT) – Juíza de Direito.
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também fazem isso. Sem bons argumentos, 
tentam impressionar com jargões e frases de 
efeito. Mas tudo não passa de uma cortina de 
fumaça: muito barulho por nada (Maturana, 
2016, n. p., grifo nosso).20

Tem-se observado que a linguagem jurídi-
ca recorrentemente praticada com excessivo 
preciosismo, arcaísmo, latinismo e polissemia 
contribui para o afastamento da própria so-
ciedade em relação ao direito, [...] infere-se 
que a linguagem jurídica deveria apresen-
tar-se mais diáfana aos olhos dos cidadãos, 
como verdadeiro instrumento a serviço da 
sociedade e de busca pela excelência da pres-
tação jurisdicional (Melo, 2006, p. 2).21

Assim, pensar sobre esse discurso da simplificação da 
linguagem jurídica é nosso intento aqui. E, para encami-
nharmos nosso raciocínio, valemo-nos de Paulo de Barros 
Carvalho, professor de Direito na Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo e na Universidade de São Paulo, que, 
ao prefaciar o livro de Robles (2005, p. 8), expressa que “O 
Direito, no seu particularíssimo modo de existir, manifesta-
-se necessariamente na forma de linguagem”. Acrescenta-
mos a isso que o Direito não só se manifesta na linguagem, 

20. Artigo publicado no site do Senado Federal.

21. Artigo publicado no site Consultor Jurídico – a autora é advogada.
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mas também é constituído de linguagem materializada nos 
discursos. Em outras palavras, a linguagem é, para nós, ao 
mesmo tempo constitutiva e forma de expressão do Direi-
to, ponto de vista que, inclusive, nega o caráter instrumental 
da linguagem assumido pelo mundo jurídico. Desse modo, é 
importante refletirmos sobre o discurso jurídico, e a classifi-
cação de Aristóteles (apud Henriques, 2013) sobre gêneros do 
discurso é essencial, segundo a qual se dividem em delibera-
tivo, epidíctico e judiciário. Este último é

próprio dos tribunais com perspectiva de de-
fesa ou ataque com relação a uma questão 
dúbia ou incerta no passado, com a busca 
do que é justo. No gênero judicativo se põe 
a questão de justificação. Ora a justificação 
sempre se refere ao passado. Portanto, a rela-
ção é de justificação ou condenação [...], o que 
mostra o entrelaçamento do judicário com a 
Retórica (Henriques, 2013, p. 21-2).

Neste tipo de gênero do discurso, o ponto fundamental 
é a relação com a retórica, como a arte de convencer e/ou 
persuadir por meio de argumentos, apesar de Lausberg (apud 
Henriques, 2013) expressar que o discurso jurídico pode conter 
elementos dos discursos epidícticos – quando o discurso é co-
locado para um auditório com o fim de censurar determinada 
pessoa ou fato, não havendo interação direta em termos de 
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possibilidade de diálogo real verbal durante o discurso, mas 
se esperando uma determinada decisão sobre o que lhe é re-
latado – e deliberativo – quando se coloca o discurso para que 
uma assembleia decida questões futuras. Podemos aqui, para 
exemplificar, nos referir aos julgamentos do Tribunal do Júri, 
em que o discurso fundamental é o judiciário, todavia dirigido 
a um júri que, mesmo não podendo se manifestar verbal ou 
não verbalmente durante a audiência em que o discurso é ex-
pressado, terá de dar uma decisão sobre o que lhe é expressa-
do (epidíctico), decidindo-se, em assembleia, o futuro do acu-
sado (deliberativo), decisão esta alcançada pela maioria dos 
votos efetuados pelos integrantes do Conselho de Sentença. E, 
ainda segundo Henriques (2013), um traço fundamental que 
perpassa os três tipos de discurso é a busca do convencimento 
e da persuasão do destinatário.

Petri (2009, p. 31) completa que “É jurídico todo discurso 
que tem por objeto a criação ou a realização do Direito”, que 
se compõe de uma linguagem “especializada”, isto é, em que 
palavras usadas lato sensu sofrem stricto sensu alteração de 
significação, como é o caso do termo “competência”, que deixa 
de significar “aptidão” e passa a significar no Direito “âmbito 
de atuação do juiz” (Silva, 2002). E completa a autora: “Pro-
põe-se nomear como discurso jurídico o conjunto de enun-
ciados do direito” (Petri, 2009, p. 31). Nesses termos, trata-se o 
discurso jurídico dos enunciados emergidos no mundo jurídi-
co em sentido lato, sendo abarcado aqui o discurso judiciário.

Diante disso, ainda que a proposta da AMB para a sim-
plificação da linguagem jurídica faça também referência ao 
discurso jurídico lato sensu, volta-se especialmente para os 
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discursos que se processam no judiciário,22 conforme pode-
mos observar nos enunciados de divulgação da Campanha 
publicados no site oficial da instituição:23

Lançamento da campanha pela simplifica-
ção da linguagem jurídica será transmitido 
ao vivo pelo portal da AMB. [...]. A AMB lan-
çará nesta quinta-feira, dia 11 de agosto, na 
Faculdade de Direito da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV), no Rio de Janeiro, uma cam-
panha para simplificar a linguagem jurídica 
utilizada por magistrados e operadores do 
Direito. O objetivo da iniciativa é valorizar o 
uso de um vocabulário mais objetivo e direto 
para aproximar a sociedade da Justiça (AMB, 
09/08/2005).

Campanha pela Simplificação da Linguagem 
Jurídica será lançada às 11 horas. [...] O ob-
jetivo da Campanha é incentivar os magis-
trados e operadores do Direito a simplificar a 
linguagem jurídica, valorizando o uso de um 
vocabulário mais objetivo, simples e direto 
para aproximar os cidadãos do Poder Judi-
ciário brasileiro (AMB, 11/08/2005).

22. É comum observarmos no discurso jurídico o termo “Justiça” como 

sinônimo de “judiciário”.

23. Disponível em: www.amb.com.br/ ?s=simplificação+da+linguagem+-

jurídica. Acesso em: 2021.

http://www.amb.com.br/
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Uma campanha para combater as rebuscadas 
expressões jurídicas [...] “A cártula chéquica 
foi anexada à peça-ovo” Entendeu? Pois é, 
embora seja oficialmente a língua portugue-
sa, o que se escreve e se fala nos tribunais é 
incompreensível para a maioria das pessoas. 
[...] Para combater essa linguagem rebusca-
da, a Associação dos Magistrados Brasileiros 
(AMB), que reúne 15 mil juízes em todo o país, 
lançou ontem, na Fundação Getúlio Vargas, 
a Campanha Nacional pela Simplificação da 
Linguagem Jurídica.

Segundo o presidente da AMB, Rodrigo Col-
laço, a idéia da campanha surgiu após o re-
sultado de uma pesquisa do Ibope para ava-
liar a opinião da sociedade em relação ao 
Poder Judiciário: — A pesquisa mostrou que, 
além da morosidade nos processos, a lingua-
gem jurídica é uma questão que incomoda a 
população. Muitas vezes, após uma  audiên-
cia, as pessoas envolvidas cercam o advoga-
do com olhar de interrogação perguntando 
se ganharam ou perderam a causa. (AMB, 
12/08/2005).

AMB promove palestra sobre Campanha 
Nacional pela Simplificação da Linguagem 
Jurídica. [...] ‘Todos nós (juristas) temos cons-
ciência que o trabalho judicial é um serviço 
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público’, afirma Collaço. Com base nisso, a 
AMB lança o concurso dirigido a alunos dos 
cursos de Direito com o tema ‘Pela Simplifica-
ção da Linguagem Jurídica. Ninguém valori-
za o que não entende’. [...]

Para o professor [de Língua Portuguesa] Pas-
quale, há casos em que o emprego de termos 
técnicos é necessário, porém, há situações 
em que a expressão pode ser traduzida para 
uma linguagem mais direta. ‘A proposta não 
é tirar a formalidade da linguagem jurídica. 
É torná-la mais acessível ao público’, afirma. 
(AMB, 25/08/2005).

Campanha para Simplificação da Linguagem 
Jurídica é levada do Sul ao Norte do Brasil. [...]. 
A campanha para a Simplificação da Lingua-
gem Jurídica será lançada em vários pontos 
do Brasil nas próximas semanas. A iniciativa 
visa a fazer com que os integrantes do Poder 
Judiciário – e demais operadores do Direito – 
reflitam sobre a necessidade de tornar mais 
acessível à sociedade a linguagem utilizada 
em atos jurisdicionais”. (AMB, 19/10/2006).

Nesse sentido, fica clara a referência ao “uso” da lin-
guagem nas interações sociais judiciais, focalizando-se o 
emprego da língua (vocabulário) de forma “clara”, “simplifi-
cada”. Nosso intento aqui é pensar como se efetua o emprego 
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da língua nesses processos interacionais, tendo como cate-
goria fundamental de nosso estudo o enunciado, na pers-
pectiva bakhtiniana, sobre o que passaremos a refletir.

Um olhar sobre o discurso jurídico na perspectiva 

bakhtiniana: a noção de enunciado em pauta

“toda a parte verbal de nosso comportamento 
(quer se trate de linguagem exterior ou interior) 
não pode, em nenhum caso, ser atribuída a um 
sujeito individual considerado isoladamente”.

(Bakhtin apud Dahlet, 2005)

Iniciemos por destacar que a perspectiva bakhtiniana 
de estudos do discurso tem como ponto nuclear a natureza 
dialógica da linguagem, e é desse ponto de vista que será 
realizada nossa análise, que se volta a perceber como os 
usuários da língua no âmbito do judiciário se colocam em 
relação dialógica e elaboram seus discursos em situações 
concretas de comunicação. Para Bakhtin (2016, p. 28), “O 
discurso sempre está fundido em forma de enunciado per-
tencente a um determinado sujeito do discurso, e fora des-
sa forma não pode existir”. Assim, nosso estudo não se dá 
apenas ao nível da língua, mas ao nível do discurso, do todo 
o enunciado, nossa categoria analítica fundamental, enten-
dendo que as relações dialógicas não podem ser analisadas 
considerando-se os elementos genuinamente linguísticos, 
“porque as relações dialógicas pertencem ao campo do dis-
curso” (Brait, 2020, p. 81), ou seja, da língua em movimento.
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Retomamos a proposta da campanha da simplificação 
da linguagem jurídica promovida pela AMB, que se volta à 
simplificação vocabular, isto é, considera que um vocabulário 
constituído de termos que possam ser compreendidos pelo “ci-
dadão comum” possibilita a este a compreensão dos discursos 
e, por sua vez, acesso facilitado à justiça. A campanha focali-
za o emprego da língua como se o sentido estivesse presente 
nas palavras de forma isolada, como se abrir o dicionário para 
cada uma delas fosse suficiente. Nossa perspectiva, porém, é 
de analisar a palavra sendo usada em enunciados concretos, 
“na qualidade de signo social” (Volóchinov, 2018, p. 100), na 
medida em que, na comunicação discursiva, ela pode assu-
mir qualquer função ideológica, isto é, pode gerar sentidos ou-
tros que não aquele do significado dicionarizado. Ademais, o 
emprego da língua se realiza em enunciados proferidos nas 
interações sociais e, como assevera Bakhtin (2016, p. 39), as 
comunicações só se realizam “[...] por enunciados e não por 
orações isoladas e, evidentemente, não por palavras isoladas”, 
enunciado entendido não como “uma unidade convencional”, 
mas como a “real unidade da comunicação discursiva”, como 
“[...] um elo na cadeia da comunicação discursiva” (Bakhtin, 
2016, p. 28; 46). Obviamente que tais enunciados se constituem 
de palavras, que, a partir de uma seleção feita por um sujeito 
enunciador, não devem ser consideradas como signo neutro, 
mas como signo ideológico, na medida em que o próprio ato de 
escolher já importa uma valoração.

Bakhtin (2016, p. 11, grifo do autor) evidencia a atividade 
humana nos diversos campos sociais, a qual se realiza pelo 
uso da linguagem:
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O emprego da língua efetua-se em forma de 
enunciados (orais e escritos) concretos e úni-
cos, proferidos pelos integrantes desse ou 
daquele campo da atividade humana. Esses 
enunciados refletem as condições específicas 
e as finalidades de cada referido campo não 
só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da 
linguagem [...], mas, acima de tudo, por sua 
construção composicional. Todos esses três 
elementos [...] estão indissoluvelmente ligados 
no conjunto do enunciado e são igualmen-
te determinados pela especificidade de um 
campo da comunicação. Evidentemente, cada 
enunciado particular é individual, mas cada 
campo de utilização da língua elabora seus 
tipos relativamente estáveis de enunciados, os 
quais denominamos gêneros do discurso.

Assim é o campo da atividade humana no Direito: a lín-
gua é utilizada em formas típicas de enunciados, isto é, em 
gêneros discursivos jurídicos, por meio dos quais se realiza 
a vontade (ou intenção) discursiva do falante (e do escritor).24 
“Falamos apenas através de certos gêneros do discurso, isto 
é, todos os nossos enunciados têm formas relativamente es-
táveis e típicas de construção do conjunto” (Bakhtin, 2016, 
p. 38). Para o pensador russo, os gêneros do discurso são 

24. É importante frisar que Bakhtin (2016) utiliza o termo “falante” para se 

referir àquele que faz uso da língua, mas deixa evidente que este tam-

bém é o que escreve.
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apreendidos pelos falantes quase da mesma maneira como 
o é a língua materna, já que esta é assimilada somente nas 
formas dos enunciados. “As formas da língua e as formas 
típicas dos enunciados, isto é, os gêneros do discurso, che-
gam à nossa experiência e à nossa consciência juntas e es-
treitamente vinculadas. Aprender a falar significa aprender 
a construir enunciados [...]” (Bakhtin, 2016, p. 39). Em suma: 
não podemos analisar os sentidos como se estivessem so-
mente localizados nas palavras, num vocabulário isolado, 
mas no todo do enunciado, que sempre se apresenta em for-
ma de gênero discursivo.

Ante isso, pensar sobre a simplificação da linguagem 
jurídica implica pensar no “estilo”, que é um dos elementos 
intrínsecos do conjunto do enunciado (gênero discursivo), ou 
seja, em como a língua e seus recursos são selecionados na 
produção de enunciados jurídicos. Para tanto, como a nossa 
análise é discursiva e não formalista, é imprescindível que 
analisemos a natureza do enunciado e as suas peculiarida-
des constitutivas, na medida em que, nos processos intera-
cionais da atividade humana, há uma relação entre a língua 
e a vida: “Ora, a língua passa a integrar a vida através de 
enunciados concretos (que a realizam); é igualmente através 
de enunciados concretos que a vida entra na língua.” (Ba-
khtin, 2016, p. 16-7). Assim, para que um cidadão que não 
faz parte do judiciário compreenda o sentido que as pala-
vras utilizadas nesse campo discursivo assumem, é necessá-
rio que ele compreenda também a natureza, a peculiaridade 
constitutiva e a finalidade das formas típicas de enunciados 
que delas se utilizam.
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Dessa forma, é preciso que destaquemos que a escolha 
de palavras não é algo que se dá livremente, uma vez que 
é o conteúdo semântico-objetal, isto é, o tema do discurso, 
que determina a escolha dos meios linguísticos e das formas 
típicas de apresentação. Em vista disso, é o tema jurídico que 
indicará o uso tanto dos termos técnicos – entendidos como 
aqueles que assumem no Direito uma significação “precisa”, 
ou de uma única acepção, a exemplo de “furto” e “roubo”, 
que, de acordo com o dicionário jurídico, significam, respec-
tivamente, “subtrair para si ou para outrem coisa alheia mó-
vel” e “subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, 
mediante violência ou grave ameaça” (Silva, 2002) – quanto 
de termos da linguagem de uso corrente. Também, é o tema 
que determinará a forma típica de apresentação do enun-
ciado para a realização do ato jurídico, por exemplo, se é 
uma petição inicial – para a propositura de uma ação; uma 
contestação – para responder à ação proposta etc.

A campanha da simplificação da linguagem jurídica 
não faz referência à simplificação dos termos técnicos, até 
porque isso seria um contrassenso, quando se entende que 
todas as esferas organizadas de comunicação possuem os 
seus, mas dos termos de uso corrente, com recorrência de 
expressões em latim e rebuscadas, conforme expressa Gui-
marães (2012, p. 175):

quando primamos pela simplificação da lin-
guagem jurídica, não estamos defendendo a 
vulgarização dela, nem estimulando o desu-
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so de termos técnicos necessários ao contexto 
forense, mas, sim, combatendo os excessos 
que podem facilitar o entendimento do cida-
dão, ficando mais acessível para todos.

Não podemos deixar de concordar que o uso de pala-
vras arcaicas e em latim dificultam a compreensão do signi-
ficado das palavras. Mas, pensando no todo do enunciado, 
em que as palavras técnicas também estão lá como sua par-
te constitutiva, é possível compreendê-lo apenas alcançando 
o significado das palavras não técnicas do Direito, por meio 
da prática da simplificação da linguagem?

Nosso entendimento é de que não basta compreender-
mos somente o significado das palavras, analisando-as no 
domínio da língua, para alcançarmos o sentido do que está 
dito. Pensemos na especificidade de cada ato comunicativo 
jurídico. Cada qual, a partir do tema e das intenções discur-
sivas, determinará a escolha das palavras próprias à sua pe-
culiaridade constitutiva – escolha esta que, por si só, já envol-
ve avaliação social (logo, ideológica!) – e fundamentalmente 
uma forma típica de enunciado. Segundo Bakhtin (2016, p. 41),

Muitas pessoas que dominam magnificamen-
te uma língua sentem amiúde total impotên-
cia em alguns campos da comunicação, justo 
porque não dominam na prática as formas 
dos gêneros desses campos. [...] tudo se resu-
me a uma inabilidade para dominar o reper-
tório do gênero.
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Desse modo, nos processos comunicacionais, “ao fa-
lante não são dadas apenas as formas da língua nacional 
[...] obrigatórias para ele, mas também as formas igualmen-
te obrigatórias de enunciado, isto é, os gêneros do discur-
so: estes são tão indispensáveis para a compreensão mútua 
quanto às formas da língua” (Bakhtin, 2016, p. 41). E, trans-
pondo essa reflexão para o discurso jurídico, não se trata 
de o “cidadão comum” dominar a língua, ele deve haver de 
conhecer, na prática, os gêneros discursivos do campo do ju-
diciário, ao que se prestam cada um deles e suas particula-
ridades constitutivas.

Voltando-nos à questão posta pela campanha da AMB, 
podemos dizer, sim, que uma palavra pode tornar-se enun-
ciado pleno, mas isso só ocorre quando ela ganha uma vali-
dade semântica especial. Para melhor entendermos isso, re-
corremos às noções de “tema” (este não pode ser confundido 
com o tema do gênero, pois refere-se ao “sentido”) e “signi-
ficação”, outras duas categorias importantíssimas para este 
estudo. Segundo Volóchinov (2018, p. 228-9, grifo do autor),

o tema do enunciado é definido não apenas 
pelas formas linguísticas que o constituem – 
palavras, formas morfológicas e sintáticas, 
sons, entonação – mas também pelos aspectos 
extraverbais da situação. O tema do enuncia-
do é tão concreto quanto o momento históri-
co ao qual ele pertence. [...] Juntamente com 
o tema, ou melhor, dentro dele, o enunciado 
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possui também a significação. Ao contrário do 
tema, entendemos a significação como aqueles 
aspectos dos enunciados que são repetíveis e 
idênticos a si mesmos em todas as ocorrências. 
[...] O tema é um complexo sistema dinâmico 
de signos que tenta se adequar ao momento 
concreto da formação. O tema é uma reação 
da consciência em constituição à formação da 
existência. A significação é um artefato de rea-
lização do tema.

Isso quer dizer que as palavras da língua são neutras. 
O sentido das palavras só se realiza no enunciado concreto. 
Nessa perspectiva, Volóchinov (2018) expressa que a lingua-
gem serve tanto à reflexão quanto à refração da realidade, ou 
seja, pode lhe ser fiel ou distorcê-la, a depender da avaliação 
ideológica aplicada aos signos e materializada no enunciado.

Para Bakhtin (2016), a expressividade da língua só 
é possível no contato dela com a realidade concreta, e, no 
gênero, a palavra ganha certa expressão típica. O autor se 
vale de um exemplo interessante para explicar isso. A pala-
vra “alegria” tem em si mesma uma expressividade típica, 
uma significação típica, que pode ser traduzida como um 
acontecimento feliz. Todavia, num enunciado como “Neste 
momento, qualquer alegria é amargura para mim”, o tema 
(sentido) da palavra “alegria” não é o significado típico dela, 
ou seja, houve uma reacentuação da expressividade, que 
não pertence à palavra, mas ao enunciado em que a palavra 
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funcionou (Bakhtin, 2016, p. 52-3). O tema nasceu aí do con-
tato da palavra com a realidade concreta e nas condições 
de uma situação comunicativa real, ou seja, no conjunto do 
enunciado. E o autor russo completa:

Pois bem, o elemento expressivo é uma pecu-
liaridade constitutiva do enunciado. O siste-
ma da língua é dotado de formas necessárias 
(isto é, dos meios linguísticos) para emitir a 
expressão, mas a própria língua e suas uni-
dades significativas carecem de expressão 
pela própria natureza neutra. Por isso serve a 
quaisquer juízos de valor, os mais diversos e 
contraditórios, a quaisquer posições valorati-
vas (Bakhtin, 2016, p. 56).

Desse modo, a palavra é um material linguístico neutro, 
que, a partir do momento em que sofre valoração, assume um 
sentido único, próprio da emergência no enunciado pleno.

Havemos de refletir aqui sobre a característica fun-
damental dos enunciados emergidos no judiciário, foco da 
campanha da AMB e que são, por excelência, argumentati-
vos, já que se destinam a expressar “verdades” de cada parte 
a um julgador, para que este solucione um desacordo. Aqui 
fica evidente uma das peculiaridades do enunciado descritas 
por Bakhtin (2016, p. 46), que é a alternância entre os sujeitos 
enunciadores, sendo os enunciados por cada qual proferidos 
“um elo na cadeia da comunicação discursiva”. Desse modo, 
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os discursos levados ao judiciário são reações responsivas 
a discursos anteriores e também aos que emergem no mo-
mento do encontro entre os interagentes, com reflexos tam-
bém posteriores. Além disso, conforme Fiorin (2018), o modo 
de funcionamento real do discurso é o dialogismo, espaço 
privilegiado para que um enunciador busque fazer com que 
suas posições sejam acolhidas por aquele a quem se destina 
o discurso, a exemplo do promotor e do advogado de defesa 
num Tribunal de Júri, que emitem seus discursos esperando 
adesão de um corpo de jurados e de um juiz.

Retomando a noção aristotélica de gênero judiciário, te-
mos que esse gênero tem fundamento na retórica, na medida 
em que busca influir no raciocínio do destinatário, com o uso 
de técnicas argumentativas, por meio das quais as palavras 
são envolvidas em modos de dizer para que cumpram o seu 
objetivo de persuadir e convencer, isto é, por meio do que se 
convencionou chamar, no Direito, de argumentação jurídica.

Sobre a argumentação jurídica, segundo Costa (2017, 
p. 101), há três termos que merecem atenção: argumentar, 
argumentatividade e argumentação, sendo que

‘argumentar’ é a ação de orientar o discur-
so no sentido de se obterem determinadas 
conclusões; ‘argumentatividade’ é o uso da 
linguagem na produção do discurso; e ‘argu-
mentação’ é a materialização de todo e qual-
quer discurso, isto é, o enunciado formulado.
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Nesse tocante, ainda segundo Costa (2017), a argumen-
tatividade é um elemento fundamental do discurso judiciá-
rio, sendo, portanto, o que se inscreve no uso da linguagem, 
tomada como forma de ação praticada sobre o mundo e do-
tada de intencionalidade. E é notadamente essa intencionali-
dade ou vontade discursiva que se materializa nas formas tí-
picas de enunciados, convencionalmente chamadas de peças 
jurídicas, instrumentos por meio dos quais se estabelecem 
os diálogos. Desse modo, essa intenção se realiza no uso da 
língua, na medida em que o objeto de discurso, por exemplo, 
acusação ou defesa de um denunciado, determina a esco-
lha de palavras e a construção composicional do enunciado, 
dada a especificidade do ato, como já dito. O todo desses 
enunciados se presta a influir no raciocínio do receptor do 
discurso, a fim de que este desenvolva juízos de valor quanto 
ao que se expõe e, sobretudo, que aja de forma esperada por 
quem os enuncia.

Os estudos da argumentação na língua consideram que 
a intencionalidade discursiva do falante se realiza nas mar-
cas linguísticas deixadas no texto, seja oral, seja escrito, entre 
as quais destacamos, segundo Costa (2017, p. 106), “os tem-
pos verbais; a pressuposição, as inferências e os subenten-
didos; os modalizadores discursivos; a visão argumentativa 
da gramática - operadores argumentativos; as relações in-
terfrásicas na construção do discurso”, sendo elas que criam 
as relações textuais e os graus de complexidade no texto. 
Os estudos do discurso, por sua vez, não desconsideram tal 
estudo, mas buscam perceber, para além disso, as avaliações 
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que orientam a constituição dos enunciados, fazendo com 
que a significação das palavras seja absorvida pelo tema. 
Dito de outro modo, não busca analisar somente o “que” se 
diz, mas, sobretudo, o “como” se diz e o “por que” se diz algo.

Ante isso, é necessário que retomemos as noções de sig-
nificação e tema de Volóchinov (2018). O sentido do discurso 
jurídico ou, para usar os termos deste autor, o tema jurídico 
pertence ao enunciado como uma totalidade. As palavras, 
“simplificadas” ou técnicas, são, como já expressado, apenas 
artefatos de realização do tema. Outra questão ainda: as pa-
lavras, com sua significação, são o aspecto “repetível e idên-
tico a si mesmo” em todas as ocorrências de realização do 
tema; já este é da ordem do acontecimento. Isso significa di-
zer que enunciados idênticos em si mesmos, como “Que ho-
ras são?”, podem ser repetidos infinitas vezes com a mesma 
significação; todavia, a cada vez que é pronunciado em uma 
situação concreta de comunicação assumirá um sentido, um 
tema diferente, portanto. Ante tal consideração, não pode-
mos concordar que a “atualização” vocabular da linguagem 
jurídica, por si só, já possibilitaria o acesso ao sentido dos 
discursos do judiciário a ponto de facilitar o acesso do cida-
dão à justiça. Com a simplificação da linguagem jurídica, a 
possibilidade de acesso é a significação das palavras, que, 
mesmo assim, não é tão simples quanto parece, uma vez que 
ela pode se decompor em uma série de significações, ou seja, 
uma única palavra pode assumir diferentes significados, 
dada a natureza polissêmica da língua. O sentido mesmo só 
é possível de se extrair do todo do enunciado, produzido em 
uma situação histórica concreta de comunicação.



204

Sumário

Obviamente que a significação das palavras é impor-
tante, já que “não há tema sem significação”, mas, na mate-
rialização da vontade discursiva do enunciante, é o objeto de 
discurso, ao determinar a escolha de tais palavras, que con-
cretizará o sentido delas no todo do enunciado, não havendo, 
por conseguinte, “significação sem tema”. “Mais do que isso, 
não é possível nem mostrar a significação de alguma palavra 
isolada sem torná-la um elemento do tema, isto é, sem cons-
truir um enunciado “exemplo”” (Volóchinov, 2018, p. 229).

Podemos aqui exemplificar duas ocorrências de tema. O 
primeiro exemplo refere-se ao uso de um termo técnico, que 
possui uma expressividade típica e que, em tese, é de domínio 
apenas do operador do Direito. Então, quando este profissio-
nal utiliza, num diálogo com um “cidadão comum”, um termo 
técnico como “roubo” e, para fazer-se entender, exemplifica 
que isso se dá no caso de um ladrão utilizar-se de arma de 
fogo para intimidar ou ferir a vítima quando da retirada de 
alguma coisa dela, há a transformação da significação em 
tema. Isso porque cada evento de roubo é diferente, cada ví-
tima de roubo é diferente, assim como também são diferentes 
as formas de violência praticadas no ato, em lugares e tempos 
também diferentes. Além disso, foi na situação concreta da 
comunicação discursiva, por meio do exemplo, que a signifi-
cação do termo realizou seu sentido. Houve a reacentuação 
da expressividade típica da palavra, que não é da ordem da 
língua, mas do enunciado típico e concreto.

Pensemos no segundo exemplo, que fará referência ao 
sentido de palavras de uso corrente, não técnicas e “simplifica-
das” como o quer a campanha da AMB. O enunciado seguin-
te é um trecho de uma peça jurídica denominada Alegações 
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Finais de Defesa e o objetivo é de contestar os procedimentos 
acusatórios ao longo do processo. Chamamos a atenção para 
os termos a serem destacados em negrito: ilustre e honrada.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR 
JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE 
________________________ ESTADO DE 
SÃO PAULO.

PROCESSO Nº  /  ª VARA 
CRIMINAL ALEGAÇÕES FINAIS

Pelo acusado: sr.  

[...]

DOS FATOS

Este processo criminal pretende relatar a his-
tória forjada e truncada na qual envolveu o 
acusado, cominando com a denúncia ofere-
cida pela ilustre representante do Ministério 
Público onde diz que o acusado está incurso 
na sanção do artigo 157, parágrafo 2º, inciso I 
do Código Penal. Instaurado sob clima emo-
cional ante a comoção popular e as explora-
ções jornalísticas, a verdade é que o Inquérito 
Policial foi conduzido no sentido exclusivo de 
culpar o acusado. No julgamento da conduta 
humana, notadamente ante a perspectiva de 
uma condenação criminal, há que se conside-
rar: primeiro, para o conhecimento e a exis-
tência objetiva de cada fato que foi atribuído 
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ao agente e, segundo, para a tipicidade pe-
nal do mesmo, atentando-se, ao fim, para a 
sua autoria e responsabilidade. Entretanto, 
ao longo desta jornada processual, a hon-
rada representante do Ministério Público, 
titular desta ação penal, limitou-se a consi-
derar apenas as provas testemunhais colhi-
das principalmente na fase policial e a pedir 
a condenação do acusado, desconsiderando 
que no Auto de Reconhecimento Pessoal (fl. 
21) compareceram para testemunhar o ato, 
os srs.       ,   e, todos suspeitos, 
pois, além de serem policiais, foram ouvidos 
nos autos como testemunhas de acusação. 
Também, há que se levar em consideração 
que não houve nenhuma descriminação a 
respeito dos detentos colocados ao lado do 
acusado (fl. 21), contrariando, assim, o artigo 
226 do Código de Processo Penal. [...]. (Costa, 
2017, p. 125-126, grifo nosso).

Em análise apenas da significação das palavras “ilustre” 
e “honrada” utilizadas pelo advogado de defesa para qualifi-
car a promotora de justiça representante do Ministério Públi-
co, temos que são dois termos “simplificados”, de uso corrente. 
Ilustre significa característica daquele que se destaca por qua-
lidades dignas de louvor; honrada significa qualidade daquele 
que é honesto, digno (Houaiss, 2004). Essas são as significa-
ções das palavras em qualquer ocorrência. Todavia, não é esse 
o sentido (tema) que elas realizaram no enunciado concreto 
apresentado. Para se reconstruir o tema, antes é necessário co-



207

Sumário

nhecer a natureza do enunciado, que se trata de uma peça de 
defesa, cuja intenção discursiva do sujeito enunciante é atacar 
a representante do Ministério Público e as ações dela. Ade-
mais, só é possível de se recuperar o sentido dessas palavras 
considerando o todo do enunciado, pois ao longo da peça há 
várias outras palavras (destacadas em itálico) também de uso 
corrente e “simplificadas” que foram selecionadas pelo defen-
sor para demonstrar as falhas no procedimento acusatório. 
Assim, foi o objeto de discurso que determinou a escolha das 
palavras e a forma típica de enunciado, que é o gênero dicur-
sivo forense Alegações Finais, e principalmente a realização 
do sentido dos termos em destaque. Ante isso, o que houve foi 
uma reacentuação da significação das palavras, que, em vez 
de terem sentido positivo, passaram a assumir um sentido an-
tagônico, ou seja, o defensor usou as palavras “ilustre” e “hon-
rada” exatamente para dizer que a promotora de justiça foi 
indigna e desonesta ao proceder à acusação como o fez. Isso só 
é possível de se compreender considerando a peculiaridade do 
enunciado e o todo dele, de modo que podemos afirmar, com 
fundamento em Bakhtin (2016) e Volóchinov (2018), que com-
preender um discurso está para muito além de compreender 
apenas o significado do vocabulário. Ademais, é num exem-
plo como este que percebemos a opacidade da linguagem, que 
serve tanto para refletir como para refratar a realidade.

Assim, as significações das palavras destacadas tanto no 
primeiro exemplo quanto no segundo “nada significam, mas 
possuem uma potência, uma possibilidade de significação 
dentro de um tema concreto” (Volóchinov, 2018, p. 231, grifo 
nosso). Isso porque, no raciocínio sobre a significação, é impe-
rativo considerar a inter-relação entre avaliação e significação:
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Qualquer palavra realmente dita não possui 
apenas um tema e uma significação no senti-
do objetivo, conteudístico dessas palavras, mas 
também uma avaliação, pois todos os conteú-
dos objetivos existem na fala viva, são ditos ou 
escritos em relação a certa ênfase valorativa. 
Sem uma ênfase valorativa não há palavra 
(Volóchinov, 2018, p. 233, grifo do autor).

Para o referido autor, há avaliações expressivas que 
são manifestas por meio das entonações, mas há também as 
avaliações sociais, que não são expressas por meio de en-
tonações, como aconteceram nos exemplos que trouxemos 
nesta seção. São essas avaliações sociais que determinam a 
seleção e a ordem dos elementos significantes do enunciado. 
“Não existe um enunciado sem avaliação. Todo enunciado é 
antes de tudo uma orientação avaliativa” (Volóchinov, 2018, 
p. 236, grifo do autor).

Com base nisso, afirmamos que o que ocorreu com a sig-
nificação dos termos que apresentamos nos exemplos trazidos 
foi uma reavaliação: “a transferência da palavra de um con-
texto valorativo para outro”, já que “a formação do sentido na 
língua está sempre relacionada com a formação do horizonte 
valorativo do grupo social”, neste nosso caso específico, do su-
jeito operador do Direito (Volóchinov, 2018, p. 237).
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Considerações finais

Nosso trabalho teve como objetivo analisar o discurso 
da simplificação da linguagem jurídica materializado numa 
campanha para tal fim proposta pela AMB, a qual defende 
que a “atualização” vocabular é um instrumento efetivo de 
acesso à justiça pelo “cidadão comum”.

Percorremos um caminho que buscou inicialmente si-
tuar o contexto onde se processam os discursos-foco da 
campanha, também perpassamos pelas noções de acesso à 
justiça e de paradigma do Estado Democrático de Direito, 
sobre as quais se fundamenta o discurso da simplificação da 
linguagem jurídica pretendida pela AMB. Após isso, busca-
mos na teoria bakhtiniana recursos para discutirmos sobre 
o assunto a partir da posição que assumimos de que os sen-
tidos não se realizam no significado das palavras, mas no 
todo do enunciado emergido em situações concretas de in-
teração no domínio discursivo jurídico. Desse modo, tivemos 
como categoria fundamental de nossa análise o enunciado.

De toda a discussão apresentada, é importante que rea-
firmemos uma vez mais a importância que assume a ati-
vidade humana nos processos interacionais para a teoria 
bakhtiniana, nos quais se dá o uso da língua e a nature-
za dialógica da linguagem. Desse modo, conforme Bakhtin 
(2016), essa atividade se concretiza sempre em situações 
reais de comunicação discursiva, que, por sua vez, não com-
preende só o material linguístico, mas também os aspectos 
extralinguísticos, formando o todo do enunciado. O mes-
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mo autor expressa que cada campo específico de atividade 
humana elabora suas formas típicas de enunciados. Desse 
modo, os sujeitos, ao se colocarem em interação, não apren-
dem e usam somente a língua, mas também as formas típi-
cas de enunciados, isto é, os gêneros do discurso.

Ante isso, o autor expõe que para se compreender o 
sentido dos discursos é fundamental conhecer a peculiarida-
de constitutiva do enunciado e ter consciência de que o uso 
da língua pressupõe uma avaliação social que determina, a 
partir do objeto de discurso e das finalidades deste, a esco-
lha das palavras, que, em sua natureza, são neutras, mas, 
no enunciado concreto, podem assumir qualquer função 
ideológica (Bakhtin, 2016).

Ante isso, foi necessário recorrermos às noções de tema e 
significação em Volóchinov (2018). A significação é aquilo que 
é repetível, artefato do tema. Este, por sua vez, é a realização 
do sentido da palavra no conjunto do enunciado concreto. É a 
partir da avaliação social que as palavras sofrem reacentua-
ção do significado. Daí dizermos da opacidade da linguagem.

Diante dessa compreensão, a campanha da AMB para 
a simplificação da linguagem jurídica, ao se posicionar que 
a atualização dos termos arcaicos e rebuscados, por si só, 
possibilitaria acesso à justiça, toma a linguagem como se 
fosse transparente, avaliando-a de um ponto de vista for-
mal e não do ponto de vista da concretude da comunicação 
discursiva. Analisa as palavras em seu sentido dicionariza-
do, como se cada uma somente tivesse uma expressividade 
típica e não sofressem ênfases valorativas quando realiza-
das nos gêneros discursivos.
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Em suma, nossa posição é de que o acesso aos senti-
dos do discurso jurídico apenas considerando-se o significa-
do das palavras não é possível, já que todas essas palavras 
utilizadas, por mais simplificadas (conhecidas) que sejam, 
são envolvidas em “modos de dizer” nos processos retóri-
cos de argumentação jurídica, cujos sentidos se realizam a 
depender do objeto de discurso, da finalidade do discurso, 
que, por sua vez, determina a escolha das palavras, as quais, 
antes de tudo, sofrem uma avaliação para se materializarem 
no enunciado concreto. Temos que a questão é muito mais 
complexa, pois a linguagem não é transparente e a mera 
“atualização” vocabular não possibilita o acesso ao sentido 
dos discursos, na medida em que este se constrói nos enun-
ciados emergidos nas interações discursivas reais, tampouco 
se constitui como um instrumento efetivo para o acesso do 
cidadão ao judiciário.

Percebemos a legitimação do discurso da AMB mediante 
a percepção da multiplicação dele há 16 anos entre profissio-
nais e estudantes do Direito e até mesmo entre estudiosos da 
linguagem jurídica como uma proposição redentora do pro-
blema de falta de acesso ao judiciário pelo cidadão, enquanto, 
na realidade concreta, o problema permanece aí. Para nós, 
tal discurso somente lança sombra a uma problemática de 
muito mais vulto, na medida em que não se trata simples-
mente de compreender o que é dito, mas o como e o por que 
do dizer, e isso não é do domínio da língua, é do domínio do 
discurso, que envolve orientação avaliativa por parte daquele 
que enuncia. Por fim, e para além do que foi aqui discutido, o 
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alcance da efetividade dos direitos pelo cidadão não depen-
de somente do que é discursivo, há também os aspectos não 
discursivos que envolvem o acesso à justiça, assunto este não 
desenvolvido aqui, dados os limites de nosso trabalho, mas 
que deixa a provocação para novas discussões.
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Linguagens, códigos e suas tecnologias na BNCC 
para o Ensino Médio: uma análise do conceito de 

autonomia

Rafael dos Reis Farias

Eliane Marquez da Fonseca Fernandes

Resumo

A Base Nacional Comum Curricular para o Ensino Mé-
dio, na área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, se 
volta para o aprofundamento das abordagens principiadas 
no Ensino Fundamental. Sob a premissa recorrente de cons-
truir autonomia nos alunos, uma vez que esse conceito se 
repete incisivamente no documento, nos propusemos a iden-
tificar “estranhezas” diante dos propostos pelo plano regente 
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educacional e por autores que, reconhecidamente, estão in-
trincados em seu processo bibliográfico. Nosso foco aqui se 
deu nas perspectivas vislumbradas entre Bakhtin (1959, 1961, 
1981, 2006) e Paulo Freire (1996), que, a partir das análises 
intertextuais e interdiscursivas da BNCC, podem ser perce-
bidos nela por meio de suas explanações teóricas. Também 
nos foi necessário um pequeno percurso comparativo entre 
o que propõem os Parâmetros Curriculares Nacionais para 
a educação para a mesma área e a BNCC, tendo em vista 
que muitos educadores vislumbram erroneamente que um 
documento tenha surgido em substituição a outro. Os resul-
tados apontam que, na BNCC, o conceito de autonomia tem 
se preservado em relação ao que propuseram os PCN e que 
muitas das “novidades” trazidas pelo documento de 2017 já 
haviam sido “alardeadas” em outros momentos históricos da 
Educação Brasileira.

Palavras-chave: Autonomia. BNCC. Linguagens. Freire. 
Bakhtin. Ensino.

Introdução

Para começar este trabalho, um poema de Cruz e Sousa 
(1967), autor “inscrito” no Simbolismo Brasileiro, da obra in-
titulada “Cavador do Infinito”:
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Com a lâmpada do Sonho desce aflito

E sobe aos mundos mais imponderáveis,

Vai abafando as queixas implacáveis,

Da alma o profundo e soluçado grito.

Ânsias, desejos, tudo a fogo escrito

Sente, em redor, nos astros inefáveis

Cava nas fundas eras insondáveis

O cavador do trágico infinito.

E quanto mais belo infinito cava

Mais o infinito se transforma em lava

E o cavador se perde nas distâncias.

Alto levanta a lâmpada do Sonho

E com seu vulto pálido e tristonho

Cava os abismos das eternas ânsias!

O poema acima, um soneto, é sugestivo ao nosso projeto 
nesta pesquisa. O desejo de todo professor, assim queremos 
crer, é que o seu aluno seja um “cavador de infinitos”, que 
procure, fundamente, sustente suas indagações em críticas 
constantes ao seu estado, que se mova em busca de “luzes” 
que dimensionem suas visões sociais por meio de um pres-
suposto analítico denso, crítico, promissor e “infinitamente 
infindável”. A obra poética, se trazida aos pressupostos da 
Base Nacional Comum Curricular, pode nos ajudar, como 
docentes, quanto à reflexão do cenário em que o documento 
se insere. Afinal, como a própria BNCC reporta,
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cabe às escolas de Ensino Médio contribuir 
para a formação de jovens críticos e autôno-
mos, entendendo a crítica como a compreen-
são informada dos fenômenos naturais e cul-
turais, e a autonomia como a capacidade de 
tomar decisões fundamentadas e responsáveis. 
Para acolher as juventudes, as escolas devem 
proporcionar experiências e processos inten-
cionais que lhes garantam as aprendizagens 
necessárias e promover situações nas quais o 
respeito à pessoa humana e aos seus direitos 
sejam permanentes (BNCC, 2017, p. 39).

No documento educacional, está explícita a necessida-
de de compreensão dos fenômenos para que se viva em um 
mundo com mais autonomia. E viver com autonomia nem 
sempre é estar em condição de felicidade, é preciso inquietar, 
passar pelo “abismo das eternas ânsias” para depois per-
ceber que o levantar da “lâmpada do Sonho” possibilita a 
visualização de muito mais que “vultos pálidos”, mas acolhi-
da, experiências, respeito à pessoa humana. Muitos dizem 
que a escola é reflexo do que a sociedade materializa e ou-
tros a colocam como o primeiro lugar do enfrentamento das 
hostilidades gregárias, esquecendo-se que isso já se inicia 
dentro dos próprios lares (Coêlho, 2012). Para além desses 
entendimentos, o certo é que a instituição escolar não pode 
ser o espaço onde se “abafam as queixas implacáveis”, não 
pode ser o cenário onde “ânsias, desejos” sejam perdidos 
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pelo “cavador”, aqui metaforicamente o aluno, conforme as 
“distâncias”. Portanto, é preciso sim “cavar”, isto é, promo-
ver o estranhamento que inquieta à ação, levar os alunos à 
condição de materialização textual em que se perfaçam os 
diversos letramentos plausíveis à autonomia.

É a partir daí que nosso maior problema se instala: como 
promover autonomia aos estudantes do Ensino Médio frente 
à área de Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias? Não seria 
um exercício dispendioso, se outrora, no Ensino Fundamen-
tal, isso já lhe foi apresentado? Assumiríamos então um “aca-
bamento” do sujeito? Não estaríamos, nós, docentes, desper-
diçando tempo com ações que em nada acrescentariam aos 
nossos alunos? Como é possível identificar se agora, depois de 
tantos documentos oficiais de Educação, conseguimos produ-
zir o registro instrucional correto e, por isso, estamos no rumo 
certo? Educamos para um mundo de certezas? Autonomia é ter 
certeza de que o nosso aluno pensa por si mesmo?

Tentamos dar vazão a esses questionamentos que tanto 
nos inquietam. Entretanto, antes, precisamos de um esclare-
cimento: optamos pela pessoalidade linguística em 1ª pessoa 
do plural por crermos nos pressupostos teóricos de Bakhtin, 
para quem ninguém fala sozinho. Estudos de Sobral (2009, 
p. 48) a respeito do dialogismo proposto pelo autor russo dão 
conta de que “somos povoados pelo outro, e nossas relações 
com o outro fazem de nós e deles os elementos constituintes 
da sociedade”. Portanto, não há fala do sujeito do agora que 
não se faça atravessada de dizeres anteriores, resultantes do 
contato desse ser hodierno com suas leituras e circunstân-
cias passadinas de interpretação do mundo.
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Conforme afirmamos, nos colocamos inquietos diante 
dos pressupostos de autonomia para a BNCC. Entendemos 
que essa situação não nos é única, uma vez que diversos estu-
diosos da área também têm buscado “cavar infinitos” quanto 
ao que tange essa via. Em 2012, quando a BNCC ainda esta-
va longe de ser materializada, Garcia (2012), em sua Tese de 
Mestrado, discutiu a órbita circundante entre Bakhtin e Paulo 
Freire e como os dois autores já eram passíveis ao diálogo em 
prol da formação de um leitor “autônomo e autoral”. Pereira 
e Oliveira (2014), por sua vez, discutiram que uma Base Na-
cional Comum Curricular poderia oferecer riscos incisivos à 
autonomia docente e, também, prejudicar a sociedade, posto 
que incorreria na formulação de um currículo único.

Assim, inúmeros foram os pesquisadores que também 
sentiram “de sua alma o profundo e soluçado grito” quanto 
à autonomia, mas, de modo geral, ora focados no campo do 
docente, ora dimensionados no projeto político pedagógico, 
o que nos dá conta da não assimilação desse conceito em 
menção direta ao estudante em si. Por isso, pontuamos aqui 
a relevância de nosso trabalho, que pretende “estranhar” o 
conceito de autonomia para a BNCC, com foco em seus pró-
prios pressupostos bibliográficos, calcados em autores como 
Bakhtin e Paulo Freire e, para além disso, comparar os dis-
cursos relativos à autonomia nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais para a Educação.

Para organizar nossos estudos, a princípio, nos valemos 
da pesquisa bibliográfica. Essa, segundo Lakatos e Marconi 
(2001), pode ser compreendida como uma fonte de seleção de 
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aspectos, de dados, que materializa contribuições culturais ou 
científicas formuladas anteriormente acerca de um assunto, de 
um tema ou de uma problemática já levantada, isto é, vista 
como parâmetro de discussão. Em sequência, compreende-
mos a necessidade de alinhar nossos veios metodológicos aos 
pressupostos tipológicos de senda qualitativa. Essa construção 
se pauta na compreensão de atividades de assimilação ou de 
investigação de determinada especificidade. Para isso, visamos 
o trabalho com o conceito de autonomia da BNCC, em ad-
junção ao que entendemos sobre as abordagens de Bakhtin 
e Paulo Freire, tendo em vista que a mecanicidade qualitati-
va toma como base um fenômeno ou problemática dentro de 
seu próprio contexto. Nesse caminho, são comuns descrições, 
recorrências a vias etimológicas, além de análise de causas e 
consequências que expliquem a origem de certos problemas 
sociais, bem como possíveis, prováveis e exequíveis relações e 
reações a certo cenário (Pereira, 2018, p. 67).

A autonomia para a Base Nacional Comum Cur-

ricular: ‘entre ou com’ Bakhtin e Paulo Freire

Enquanto o eu lírico do poema de Cruz e Sousa “Cava 
os abismos das eternas ânsias”, a BNCC de Linguagens de-
termina essa metafórica “tarefa”, a de cavar conhecimen-
to, por meio de dez competências gerais. Assim, do mesmo 
modo que o eu lírico predica que “sobe aos mundos mais im-
ponderáveis”, a BNCC condiciona essa possibilidade frente 
ao estudante quando a escola, em suas competências quatro, 
nove e dez, faz o discente
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4 - Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral 
ou visual-motora, como Libras, e escrita), cor-
poral, visual, sonora e digital –, bem como co-
nhecimentos das linguagens artística, matemá-
tica e científica, para se expressar e partilhar 
informações, experiências, ideias e sentimentos 
em diferentes contextos e produzir sentidos que 
levem ao entendimento mútuo. [...]

9 - Exercitar a empatia, o diálogo, a resolu-
ção de conflitos e a cooperação, fazendo-se 
respeitar e promovendo o respeito ao outro 
e aos direitos humanos, com acolhimento e 
valorização da diversidade de indivíduos e 
de grupos sociais, seus saberes, identidades, 
culturas e potencialidades, sem preconceitos 
de qualquer natureza.

10. Agir pessoal e coletivamente com auto-
nomia, responsabilidade, flexibilidade, re-
siliência e determinação, tomando decisões 
com base em princípios éticos, democráticos, 
inclusivos, sustentáveis e solidários. (Brasil, 
2017, p. 9)

Faz-se necessário pontuar o conceito de autonomia, pelo 
menos o compreendido pelas nuances mais verborrágicas na 
educação, antes de discuti-lo efetivamente, conforme apare-
ce na competência dez, supracitada. A palavra “autonomia” 
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é proveniente do grego clássico ‘αὐτονομία’, verbete derivado 
de ‘αὐτόνομος’. O vocábulo, tal qual o conhecemos hoje, é re-
sultante de uma junção de αὐτο (auto, “si mesmo”) + νόμος 
(nomos, “lei”), isto é, “o ser que rege suas próprias estrutu-
ras legais, suas leis”. Para além da perspectiva etimológica, 
“autonomia” é também um termo encontrado enfaticamente 
na política, na moral e na filosofia. As vias de entendimento 
mais recorrentes colocam a “autonomia” como a capacidade 
de um ser racional agir em prol de uma decisão que não seja 
executada por forças outras, exteriores, mas que pressupo-
nham, a partir de um discernimento de liberdade, chances 
de autossuficiência no pensar, no praticar social.

É fácil encontrar o termo “autonomia” próximo a pala-
vras como “liberdade”. Consoante Sampaio (2011, p. 226),

A liberdade não existe no sentido natural, 
como se esse caráter primitivo indicasse a 
noção do que é bom. A existência da liberda-
de está impregnada pelo fato de que homens 
e mulheres são sempre criaturas sociais. E, 
ainda, no lugar da liberdade analisada como 
um conceito negativo, ou seja, como situação 
de não submissão à coação externa, a liber-
dade é pensada como positividade, isto é, 
como poder efetivo de mudar.



224

Sumário

É exatamente pela noção de liberdade, adjungida à 
autonomia através do “poder de mudar”, que a BNCC se efe-
tiva. A competência 05 de Linguagens predica que é preciso 
levar o aluno a “reconhecer e combater as diversas formas 
de desigualdade e violência, adotando princípios éticos, de-
mocráticos, inclusivos e solidários, e respeitando os Direitos 
Humanos” (Brasil, 2017, p. 564), para isso, calafeta em sua 
Habilidade primeira calafeta que  faz-se necessário “com-
preender e analisar os fundamentos da ética em diferentes 
culturas, identificando processos que contribuem para a for-
mação de sujeitos éticos que valorizem a liberdade, a auto-
nomia e o poder de decisão (vontade)” (Brasil, 2017, p. 564).

A Base Nacional Comum Curricular para o Ensino Mé-
dio apresenta o vocábulo “autonomia” por 31 vezes, enquan-
to o seu derivado “autônomo” pode ser lido em, pelo menos, 
3 momentos. Já o verbete “liberdade”, curiosamente, é iden-
tificado em 7 aparecimentos. Em momentos estratégicos do 
documento, alinhamos os conceitos numa tentativa de “en-
xergar” intertextualmente e/ou interdiscursivamente as com-
preensões de Bakhtin (1895-1975) e Paulo Freire (1921-1997), 
dois pensadores com histórias voltadas à educação, mas em 
contextos diversos. Enquanto o primeiro tem proveniência 
russa e está intrincado ao contexto ditatorial stalinista, o se-
gundo é brasileiro, pernambucano, também vivente em um 
período ditatorial (1964-1981), mas na nação brasileira. Em-
bora partícipes das circunstâncias de distanciamento apre-
sentadas, é possível identificar discursos similares de um e 
de outro tanto entre eles mesmos quanto na BNCC. Isso não 
é um estranhamento, afinal para Bakhtin (2010, p. 331),
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dois enunciados distantes um do outro, tanto 
no tempo quanto no espaço, que nada sabem 
um sobre o outro, no confronto dos sentidos 
revelam relações dialógicas se entre eles há 
ao menos alguma convergência de sentidos 
(ainda que seja uma identidade particular 
do tema, do ponto de vista, etc.). Qualquer [...] 
questão científica [...] realiza confrontos dia-
lógicos [...] entre enunciados de cientistas que 
não sabiam nem podiam saber nada uns so-
bre os outros. 

Para Bakhtin, então, o dialogismo é um processo di-
nâmico de internalização de sentidos, que se coaduna na 
interação. Essa dimensão é muito próxima da adotada por 
Freire (1997, p. 7-11), para quem

encontram-se e reencontram-se todos no 
mesmo mundo comum e, da coincidência 
das intenções que o objetivam, assim sur-
ge a comunicação, o diálogo que criticiza e 
promove os participantes do círculo. Assim, 
juntos, recriam criticamente o seu mundo: o 
que antes os absorvia, agora podem ver ao 
revés. [...] O diálogo fenomeniza e historici-
za a essencial intersubjetividade humana; 
ele é relacional e; nele, ninguém tem inicia-
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tiva absoluta. Os dialogantes “admiram” um 
mesmo mundo; afastam-se dele e com ele 
coincidem; nele põem-se e opõem-se. Vemos, 
assim, a consciência de existência e a busca 
por perfazer-se. O diálogo não é um produ-
to histórico, é a própria historicização. É ele, 
pois, o movimento constitutivo da consciên-
cia que, abrindo-se para a infinitude, vence 
intencionalmente as fronteiras da finitude e, 
incessantemente, busca reencontrar-se além 
de si mesma. Consciência do mundo, busca-
-se ela a si mesma num mundo que é comum; 
porque é comum esse mundo, buscar-se a si 
mesma é comunicar-se com o outro. O isola-
mento não personaliza porque não socializa. 
Intersubjetivando-se mais, mais densidade 
subjetiva ganha o sujeito. 

Conforme vislumbramos acima, para ambos os autores, 
a perspectiva do diálogo é um importante elemento de reco-
nhecimento do mundo para formulação dos sujeitos sociais. 
Eles apresentam concordância quanto ao fato de que é o con-
tato com o outro, a pressuposição alter, que consolida a cons-
ciência humana. Essa é uma premissa adotada pela BNCC 
para fundamentar sua sedimentação de autonomia. Nesse 
contexto, o termo “diálogo”, visto no documento de ensino em 
18 ocasiões, está sempre relacionado a um processo de cons-
trução de competências e habilidades que se intimize a em-
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patia, a direitos, a justiça (rever a competência 9, já apresenta-
da aqui ao início deste tópico). Assim, a BNCC referenda que 
é preciso colocar os estudantes em alinhamento com projetos 
de vida que representem o meandro social, e para isso foca na 
designação “juventude”, afirmando que sua proposição

trata-se, portanto, de adotar uma noção am-
pliada e plural de juventude, entendida como 
diversa, dinâmica e participante ativa do 
processo de formação que deve garantir sua 
inserção autônoma e crítica no mundo. As ju-
ventudes estão em constante diálogo com ou-
tras categorias sociais, encontram-se imersas 
nas questões de seu tempo e têm importante 
função na definição dos rumos da sociedade 
(Brasil, 2017, p. 39).

Em vista disso, tanto Freire (1997) quanto Bakhtin (2010) 
podem ser vislumbrados discursivamente na BNCC. O pen-
sador brasileiro, em seus estudos, sempre recorreu ao en-
sino voltado à progressão da autonomia, da capacidade de 
despertar no discente um olhar cambiante para suas posi-
ções no mundo. Esse aspecto não é muito diferente do que 
apontam os fundamentos bakhtinianos, embora o autor rus-
so não tenha uma obra declaradamente voltada para a au-
tonomia. Nesse ínterim, é possível afirmar que a BNCC tem 
uma estrutura dialógica e eficiente de viabilidades de ensino, 
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mas peca pela dimensão expressiva de discursos muitas ve-
zes reconhecidos como vazios, que nem de longe se aproxi-
mariam das condições de execução apresentadas em grande 
parte das escolas brasileiras, sobretudo as públicas.

Sob essa ótica, alguns pesquisadores entendem que 
sua proposta carrega noções importantes para as melho-
rias educacionais que tanto inculcaram como necessárias 
em nossas mentes (Aguiar; Dourado, 2019), perfazendo a 
precisão de repensar sobre a formação docente, em relati-
vização a concepções, tensões, atores e estratégias já crista-
lizados. Enquanto isso, outros enxergam a BNCC como um 
apanhado de previsões arrogantes, indolentes e malévolas. 
Essa postura distanciaria o ensino-aprendizagem das vias 
propostas por Bakhtin e Freire. É o caso de Süssekind (2019, 
p. 93), para quem o documento regente tem caráter

displicente e preguiçoso porque [...] o modo 
de produção de conhecimento é monocultor, 
sendo assim, baseia-se numa razão indolente, 
que tem preguiça de reconhecer outros modos 
e outras experiências de conhecimento, anu-
lando a pluralidade do mundo e a diferença 
ontológica que nos torna humanidade. Assim, 
dominado pela preguiça de reconhecer o “ou-
tro”, o conhecimento que se configurou como 
ocidental, eurocêntrico, capitalista, colonial, 
branco e heteropatriarcal e se tornou hege-
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mônico tem uma razão indolente. De modo 
displicente e arrogante arvora-se de tal su-
perioridade que se reconhece único, melhor, 
total e, até mesmo, neutro. Torna-se não só 
hegemônico, mas único.

Assim, para Süssekind (2019), embora os discursos pre-
diquem pelo diálogo no que tange internamente à BNCC, 
seja pelo reconhecimento ao outro, seja pela diversidade, 
existe acima desse propósito algo obtuso, escuso e obscuro, 
em uma dimensão recorrente ao discurso vazio. É o reco-
nhecimento de uma estrutura de construção social que, não 
raramente, apresenta “novidades” que reproduzem o mais 
do mesmo nos documentos educacionais ao longo da His-
tória. Essa circunstância, embora bem amparada bibliogra-
ficamente, não consegue romper com as barreiras vistas no 
ensino, não propiciando a qualidade que tanto se alardeia 
e, logo, inviabilizando a autonomia do discente. Sendo as-
sim, se a acusação quanto à BNCC formular um discurso 
monocultor, isto é, de impedimento à égide dialógica, se efe-
tiva, podemos notar que a pesquisadora depreende da es-
teira bakhtiniana uma preocupação recorrente no ensino de 
línguas. Sabemos que é preciso fugir das construções que 
relativizem o ensino e o releguem ao campo da abstração.

Assim, tão receoso quanto Süssekind (2019) esteve Ba-
khtin (2006, p. 110), para quem
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o objetivismo abstrato [...] não sabe ligar a 
existência da língua na sua abstrata dimen-
são sincrônica com sua evolução [...] O que 
exclui a possibilidade de associação ativa 
da consciência do locutor com o processo de 
evolução histórica. Torna-se, assim, impossí-
vel a conjunção dialética entre necessidade e 
liberdade e até, por assim dizer, a responsa-
bilidade linguística. Assenta-se, aqui, o reino 
de uma concepção puramente mecanicista 
da necessidade no domínio da língua. Não 
há dúvida de que esse traço do objetivismo 
abstrato está ligado à irresponsável fixação 
dessa escola nas línguas mortas. 

Não menos preocupado com a educação de modo ge-
ral, Freire (1994, 1997) vai além da necessidade de rechaço à 
abstração no ensino de línguas e discute a importância da 
coerência na relação entre o predicado pela escola, sobretu-
do pelos docentes, e o que se pretende despertar no campo 
da autonomia estudantil. Para Freire, em sua Pedagogia da 
Autonomia (1997), é preciso validar o ensino de modo que se 
respeite a autonomia do estudante, de forma que se materia-
lize uma escolaridade que valorize as experiências do alu-
nado, por intermédio de uma postura que afaste o objetivis-
mo abstrato e veja o aluno em seu mundo, asseverando que
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o educador progressista, principalmente, não 
pode prescindir para o exercício da pedagogia 
da autonomia [...]. Uma pedagogia fundada 
na ética, no respeito à dignidade e à própria 
autonomia do educando. Como os demais sa-
beres, este demanda do educador um exercí-
cio permanente. É a convivência amorosa com 
seus alunos e na postura curiosa e aberta que 
assume e, ao mesmo tempo, provoca-os a se 
assumirem enquanto sujeitos sócio-histórico-
-culturais do ato de conhecer, é que ele pode 
falar do respeito à dignidade e autonomia do 
educando. [...] (Freire, 1997, p. 07)

O propósito docente progressista também se faz pre-
sente na BNCC. O próprio documento reforça que é necessá-
rio que os institutos gestores educacionais visem

selecionar, produzir, aplicar e avaliar recur-
sos didáticos e tecnológicos para apoiar o 
processo de ensinar e aprender; criar e dis-
ponibilizar materiais de orientação para os 
professores, bem como manter processos per-
manentes de formação docente que possibili-
tem contínuo aperfeiçoamento dos processos 
de ensino e aprendizagem; manter processos 
contínuos de aprendizagem sobre gestão pe-
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dagógica e curricular para os demais edu-
cadores, no âmbito das escolas e sistemas de 
ensino (Brasil, 2017, p. 17).

É preciso crer que todo esse “movimento”, criticado 
negativa ou positivamente de um lado e de outro, leve 
à autonomia discente. Por esse olhar, a BNCC deve ser 
compreendida por ambos os lados, pois é uma realidade 
imposta. Infelizmente, e não há como negar, é possível 
identificar práticas de silenciamento às vozes docentes 
quando se pede que eles mesmos, os próprios professores, 
discutam os rumos do documento. Essa teorização já foi le-
vantada por Carvalho e Lourenço (2019, p. 02), para quem 
era extremamente necessário 

questionar a proposição de uma Base Na-
cional Comum Curricular (BNCC), no Bra-
sil atual, como um antiacontecimento, por 
sufocar a possibilidade de problematização 
daqueles potencialmente interessados nessa 
questão, em especial, os professores da Edu-
cação Básica.

Embora os cenários de hecatombe se expressem mais, 
a própria BNCC segue célebre às gavetas do Ministério da 
Educação, permanecendo vívida enquanto até mesmo mi-
nistros entram e saem do gabinete sem efetivamente “dar 
ouvidos” a todas as estranhezas que despertaram.
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As circunstâncias instaladas pela BNCC sugerem aos 
docentes, às escolas, aos discentes, aos envolvidos de um 
modo ou de outro nas vias educacionais, a necessidade de 
compreender que o pressuposto previsto por ela já está em 
andamento. Diante disso, mais do que ser “cavador do trá-
gico infinito”, é válido compreender que os processos educa-
cionais, embora emergenciais, não se fazem no agora, pos-
to que principiam hoje com vistas a resultados futuros. De 
maneira possivelmente incoerente, ou não, a Base reconhece 
que é preciso começar de algum lugar. A partir daí, o docu-
mento dá conta de que se faz necessário enxergar o ensino 
de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias do ponto primá-
rio. Assim, para a BNCC

a área de Linguagens, no Ensino Funda-
mental, está centrada no conhecimento, na 
compreensão, na exploração, na análise e na 
utilização das diferentes linguagens (visuais, 
sonoras, verbais, corporais), visando estabele-
cer um repertório diversificado sobre as práti-
cas de linguagem e desenvolver o senso estéti-
co e a comunicação com o uso das tecnologias 
digitais. No Ensino Médio, o foco da área de 
Linguagens e suas Tecnologias está na am-
pliação da autonomia, do protagonismo e da 
autoria nas práticas de diferentes linguagens; 
na identificação e na crítica aos diferentes usos 
das linguagens, explicitando seu poder no es-
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tabelecimento de relações; na apreciação e na 
participação em diversas manifestações artís-
ticas e culturais e no uso criativo das diversas 
mídias (Brasil, 2017, p. 470).

A área de Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias, no 
Ensino Médio, então, deve visar o aprofundamento dos en-
tendimentos da autonomia principiados pelo Ensino Funda-
mental. Assim, estabelecemos aqui que é muitíssimo válido, 
para não termos que admitir que seja obrigatório, que os 
professores leiam o documento do início ao fim, do Funda-
mental 1 ao último eixo do Ensino Médio, e procurem as-
similá-lo a suas recorrências propositais em sala de aula, 
avaliando criticamente se são práticas exequíveis a certos 
contextos educacionais ou não. Cada instituição tem uma 
realidade e não há como se furtar a isso. É necessário que o 
docente execute uma leitura global do documento, afinal isso 
lhe dá o suporte informacional amplo que engrandecerá suas 
práticas, sendo o docente favorável ou não às suas ementas. 
Certo é que, por mais ou menos vazio que os discursos se 
apresentem, o docente, tanto quanto o discente, precisam de 
autonomia para que “quanto mais belo infinito ‘cave’/ Mais o 
infinito ‘não’ se transforme em lava”, mas em materializações 
de sonhos de educação pragmática, libertadora.
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A autonomia: dos Parâmetros Curriculares Na-

cionais à Base Nacional Comum Curricular

A BNCC chega aos docentes como mais um documento 
norteador. É a última “lâmpada do Sonho”? Certamente, não! 
No entanto, sejamos ainda mais práticos: a Base Nacional 
Comum Curricular veio para substituir os Parâmetros Curri-
culares Nacionais para a Educação? NÃO! A BNCC trata-se 
de um aprofundamento dos estágios ventilados no documen-
to gestor anterior. Portanto, anteriormente ao estabelecimento 
da Base Nacional Comum Curricular, as instituições de ensi-
no materializavam seus currículos pedagógicos sob o funda-
mento do que se via norteado pelos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCN). Nesse entendimento, é preciso reforçar a 
distinção dos documentos, posto que a BNCC oferece mais 
detalhamento acerca de suas pretensões, sobretudo quanto à 
progressão de competências e habilidades. Frente ao que já 
antecipamos, muitos de seus discursos não são novos, den-
tre eles a compreensão de que o Ensino Médio, no plano da 
autonomia, deve dimensionar mais criticamente os aparatos 
principiados no Ensino Fundamental. Nos PCN, se lê que

a LDB nº 9.394/96 aponta as finalidades es-
pecíficas do Ensino Médio: a consolidação e o 
aprofundamento dos conhecimentos adquiri-
dos no Ensino Fundamental; o prosseguimen-
to dos estudos, o preparo para o trabalho e 
a cidadania; o desenvolvimento de habilida-
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des como continuar a aprender e capacida-
de de se adaptar com flexibilidade às novas 
condições de ocupação e aperfeiçoamento; 
o aprimoramento do educando como pes-
soa humana, incluindo a formação ética e o 
desenvolvimento da autonomia intelectual e 
do pensamento crítico; e a compreensão dos 
fundamentos científico-tecnológicos dos pro-
cessos produtivos, relacionando teoria e prá-
tica (Brasil, 2000, p. 33).

Pouco ou nada do que se lê aqui nos PCN diverge do 
que já compreendemos acerca da proposta de autonomia 
prevista na BNCC. Conforme os próprios Parâmetros Curri-
culares Nacionais enunciam, a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (1996), anterior e hierarquicamente superior tanto 
aos PCN quanto à BNCC, regula determinadas obrigações 
para a manutenção curricular das instituições escolares. É 
válido reafirmar, então, que a Lei de Diretrizes e Bases para 
a Educação propõe regulamentos curriculares que considera 
pontuais para o ensino, pressuposição não distante do que 
a BNCC valida como relevante. Em extensão à essa circuns-
tância, a LDB ainda estabelece uma carga horária mínima 
anual, reconhecendo as dificuldades de efetivação disso e 
acenando para o anseio de que essa duração mínima de es-
tadia seja gradualmente ampliada para 1.400 horas.

O termo “autonomia” aparece, nos Parâmetros Curri-
culares Nacionais para a Educação de Linguagens, Códigos 
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e Suas Tecnologias para o Ensino Médio, por cinco vezes. 
Outros verbetes correlatos também assumem a função que 
se espera desse vocábulo, como “protagonista” ou “protago-
nismo”. Concordamos com os PCN quando vislumbram que

o desenvolvimento de um comportamento 
autônomo depende de suportes materiais, 
intelectuais e emocionais. Para a conquista 
da autonomia, é preciso considerar tanto o 
trabalho individual quanto o coletivo-coo-
perativo. O individual é potencializado pelas 
exigências feitas aos alunos no sentido de se 
responsabilizarem por suas tarefas, pela or-
ganização e pelo envolvimento com o tema de 
estudo (Brasil, 2000, p. 40).

Nesse entendimento, repetem-se depreensões na Base 
Nacional Comum Curricular. A autonomia está diretamente 
relacionada ao progresso material, intelectual e emocional, 
embora não se dimensione necessariamente que ocorram 
nessa ordem. Essa percepção também é comum a Bakhtin 
(2006, p. 36), para quem

o que conhecemos e presumimos de nós mes-
mos através da visão do outro se torna total-
mente imanente à nossa consciência, parece 
ser traduzido para a linguagem da nossa 
consciência, para nela alcançar consistência e 
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autonomia, para romper a unidade de nossa 
vida orientada para frente de si mesma, para 
o acontecimento por vir e que não fica em re-
pouso e jamais coincide com a sua própria 
atualidade dada, presente .

Mediante o exposto, parecem concordar Bakhtin, PCN e 
BNCC quanto à necessidade de uma postura dialógica para 
a efetivação da autonomia dos discentes. Podemos, enfim, 
pressupor que o “cavador do infinito” seja tanto o professor 
quanto o aluno. Os dois são partícipes do processo de for-
mação, de informação e, por que não dizer, de autonomia 
um do outro. Diante disso, nosso desejo é que cada vez mais 
“lâmpadas do Sonho” sejam levantadas para iluminar os 
documentos educacionais brasileiros.

Considerações finais

Se para Cruz e Sousa “cavar o infinito” é se colocar 
diante das eternas ânsias humanas, nesse trabalho desco-
brimos que isso está intrínseco ao processo de construção da 
autonomia. Essa visão é reconhecida e validada por diversos 
pesquisadores da área e culminantemente reverberada nos 
documentos oficiais de educação, os quais nos propusemos 
a analisar. Tratamos de uma abordagem crítica quanto aos 
vislumbres apresentados na Base Nacional Comum Curricu-
lar, nos Parâmetros Curriculares Nacionais para a Educação 
e na Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Brasileira.
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A partir desse pioneiro propósito, nos voltamos às com-
preensões teóricas de Freire (1994, 1997) e Bakhtin (2006, 
2010), que concordam, embora não soubessem, em suas 
pesquisas que conduzem ao entendimento da relevância da 
autonomia no campo dialógico-interativo. Apresentamos 
como os documentos da Base Nacional Comum Curricular 
e Parâmetros Curriculares Nacionais para a Educação, os 
dois voltados à área de Linguagens, Códigos e Suas Tecnolo-
gias para o Ensino Médio, internalizaram os entendimentos 
discursivos dos autores em questão para suas abordagens, 
materializando uma educação que permite compreender o 
Ensino Médio como um aprofundamento do que se coloca ao 
discente no Ensino Fundamental.

Discutimos os receios de pesquisadores da área de Lin-
guagens quanto à BNCC, sobretudo circundando os medos 
de um documento normatizador que implicasse em limi-
tações e não reconhecesse a importância do progresso au-
tônomo no discente. Desse ponto, passamos às críticas aos 
discursos vazios que se encontram nos documentos oficiais, 
quando esses induzem a uma proposta inexequível à reali-
dade das escolas brasileiras.

Por fim, foi necessário que expuséssemos as compreen-
sões e complicações aos e dos professores quanto ao enten-
dimento distintivo entre um documento e outro, sob o intuito 
de quebrar percepções equivocadas, como, por exemplo, a 
depreensão de que um normatizador educacional poderia 
servir como substituto a outro. Concluímos que muito do que 
os PCN já ventilavam se manteve, não atribuindo à BNCC 
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as práticas de novidade que tanto se alardeou. Construímos 
nossos entendimentos “cavando infinitos”, nos versos de Cruz 
e Sousa, e reforçamos aqui: nosso objetivo é “cavar nas fundas 
eras insondáveis”. Portanto, salientemos, nosso trabalho não 
esgota a temática, pelo contrário, pretende ser, humildemente, 
uma abertura para mais e mais discussões acerca do assunto.

Por conta disso, finalizamos com alguns questionamen-
tos retóricos: A BNCC propõe a formação do aluno autôno-
mo, mas cercando o ensino de tantas diretrizes não estaria 
tirando parte da autonomia do professor? Tira-se a autono-
mia do professor mas quer que ele – o professor – institua a 
autonomia do aluno?
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Linguagem e decolonialidade: uma análise de 
produções acadêmicas brasileiras

Giselle Ribeiro da Silva

André Marques do Nascimento

Resumo 

Este trabalho objetivou elaborar uma análise pano-
râmica de estudos produzidos no Brasil tendo como tema 
central “linguagem e decolonialidade”. O interesse surgiu a 
partir da observação da expansão dos usos desses termos 
em publicações e eventos acadêmicos, ganhando amplo des-
taque nas universidades e na sociedade. Se funda teorica-
mente nos pensamentos elaborados pelo coletivo denomina-
do Programa De Investigação Modernidade/Colonialidade 
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Latino-Americano, que investiga a modernidade/coloniali-
dade nas experiências que surgem na e da América Latina, 
especialmente, mas também em outros/as, considerados re-
levantes como visão crítica e/ou ampliação das elaborações 
teóricas do Programa. O material empírico analisado é com-
posto de artigos que correlacionam linguagem e decolonia-
lidade publicados no Brasil, entre 2000 e 2020. Para tanto, a 
metodologia adotada centra-se na pesquisa bibliográfica, de 
caráter qualitativo, delineada como metapesquisa. A prin-
cipal conclusão é de que os artigos analisados enriquecem 
significativamente o panorama contemporâneo de estudos 
da linguagem e problematizam contextos, relações e exis-
tências, ainda centradas numa racionalidade moderno/co-
lonial eurocentrada.

Palavras-chave: Decolonialidade. Linguagem. Meta-
pesquisa. Modernidade. Colonialidade.

Introdução

A análise aqui apresentada é parte de uma pesquisa 
que se ocupou em mapear trabalhos acadêmicos brasileiros 
a respeito dos temas “linguagem e decolonialidade”. Perce-
bemos uma notável expansão nos usos desta articulação em 
produções bibliográficas e eventos acadêmicos no Brasil, em 
particular na última década, o que motivou inicialmente a 
pesquisa, cujo objetivo mais amplo é traçar um panorama 
dos sentidos aplicados ao conceito de decolonialidade nos 
trabalhos analisados, bem como suas potenciais contribui-
ções para o campo dos estudos da linguagem.
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A pesquisa se guiou, inicialmente, pelos principais con-
ceitos e elaborações teórico-analíticas que alicerçam o cole-
tivo Programa De Investigação Modernidade/Colonialidade 
Latino-Americano, por entendermos que esse se configura 
como um dos referenciais importantes para as reflexões so-
bre decolonialidade na América Latina. O Programa surgiu 
no final dos anos 90 e início dos anos 2000 e é atualmente 
constituído por pesquisadores/as que investigam a moder-
nidade/colonialidade, embasados/as nas experiências que 
emergem na/da América Latina e em outros contextos geo-
políticos que apresentam similaridades instituídas por meio 
do colonialismo. De maneira geral, o Programa atua de 
modo a compreender os efeitos e consequências do colonia-
lismo na contemporaneidade, bem como propor reflexões/
ações em direção à decolonialidade, tendo como base uma 
contundente crítica à “modernidade” eurocentrada.

A pesquisa foi desenvolvida em uma abordagem me-
todológica qualitativa como orientação para a análise do 
material empírico, cujo corpus é constituído por artigos 
publicados entre os anos 2000 e 2020 no Brasil, em língua 
portuguesa. Neste enquadre mais amplo, utilizamos a 
metapesquisa como um método que se propõe a compreender 
as inclinações epistemológicas dentro de outras pesquisas. A 
metapesquisa desenvolvida neste estudo teve como intuito 
sistematizar trabalhos publicados na área dos estudos da 
linguagem no Brasil que abordam, de alguma forma, a ideia 
de decolonialidade e, a partir dessa sistematização, tecer in-
terpretações epistemológicas, bem como identificar os poten-
ciais impactos e desdobramentos para o referido campo.
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No que se segue, apresentamos dimensões conceituais 
importantes elaboradas pelo Programa De Investigação Mo-
dernidade/Colonialidade Latino-Americano que serviram 
como referência teórica inicial para a metapesquisa desen-
volvida, sendo que os contornos metodológicos são apresen-
tados na segunda seção. Em seguida, apresentamos a análi-
se inicial e parcial das produções que constituem a amostra, 
buscando dar sentido em como a ideia de decolonialidade 
tem sido implementada em articulação com os estudos da 
linguagem.

O Programa de Investigação Modernidade/Colo-

nialidade Latino-Americano

Para situar a pesquisa e, ao mesmo tempo, para nos po-
sicionarmos teoricamente, traçamos uma apresentação sinté-
tica dos principais conceitos e construções teórico-analíticos 
compartilhados por autores/as considerados/as referenciais 
no coletivo identificado como Programa de Investigação Mo-
dernidade/Colonialidade Latino-Americano, que entendemos 
ser responsável pelo desenvolvimento e sistematização de um 
dos sentidos mais produtivos de “decolonialidade”.

O Programa referido toma forma em finais do século XX 
e, principalmente, no começo do século XXI, e é constituído por 
um grupo de pesquisadores/as que investigam a moderni-
dade/colonialidade alicerçada e vivenciada especialmente na 
ou a partir da América Latina. Nesta direção, Escobar (2003, 
p. 70), que apresenta um panorama geral sobre o Programa, 
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entende que a “América Latina deve ser compreendida mais 
como uma ‘perspectiva’ ou um espaço epistemológico do que 
como uma região” (Escobar, 2003, p. 70). Neste contexto, ofe-
rece novas compreensões sobre concepções hegemônicas eu-
rocentradas e problematiza questões antigas e atuais geradas 
pelo colonialismo, articulando dimensões epistêmicas, sociais 
e políticas. Assim, os estudos do Programa têm influência na 
constituição de teorias, conceitos e discursos sobre as con-
sequências da colonização e do colonialismo, sendo que sua 
genealogia teórica é constituída por linhas de pensamento 
diversas como a Teologia da Libertação; as Ciências Sociais 
latino-americanas; a Teoria da Dependência; os Estudos Pós-
-modernos, Pós-coloniais e Anticoloniais.

Um dos fios condutores do trabalho dos/as pesquisado-
res/as que constituem o Programa é o interesse pela com-
preensão dos impactos dos processos e das ações do colonia-
lismo. Um dos conceitos centrais para a crítica do Programa 
é, assim, o de Modernidade. Este grupo de estudiosos/as 
concorda que modernidade e colonialidade estão atreladas 
uma à outra e são codependentes em seus processos de 
constituição e efetivação.

De maneira geral, as reflexões que emergem do Progra-
ma têm como finalidade intervir também na produção de co-
nhecimento, para configurar outras lógicas e outros espaços 
de produção. Restrepo e Rojas (2010) chamam este movimento 
de “inflexão decolonial”. Conforme os autores, o objetivo desse 
paradigma é “consolidar o conhecimento não eurocêntrico e 
desde a ferida colonial, ou seja, um paradigma emergente da 
diferença colonial” (Restrepo; Rojas, 2010, p. 20).
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Apesar das diferenças internas e das ênfases distintas 
nos trabalhos dos/as intelectuais que constituem o grupo, 
podemos identificar a convergência na elaboração e imple-
mentação analítica de conceitos nesta “coletividade de argu-
mentação”. Esses conceitos, em nossa compreensão, repre-
sentam tanto a evolução como a consolidação das ideias do 
Programa e, por esta razão, são aqui apresentados em linhas 
gerais, pois, conforme os interesses desta pesquisa, podem 
direcionar a análise dos trabalhos que relacionam lingua-
gem e decolonialidade no Brasil.

Uma dimensão central do pensamento decolonial é a 
descentralização das narrativas eurocêntricas sobre a mo-
dernidade. Neste sentido, importantes reflexões são elabo-
radas por Dussel (2005), que problematiza inicialmente a 
narrativa hegemônica de sucessão linear de uma “história 
universal” que iria da Grécia e Roma à Europa “moderna”, 
apontando o sentido eurocêntrico desta construção que se 
firma em fins do século XVIII. Ao problematizar esta retórica, 
Dussel (2005) propõe um “sentido mundial” para o termo, 
que tem como marco temporal o final do século XV e começo 
do século XVI, quando a expansão liderada por Espanha e 
Portugal começou a colonizar os demais continentes, inva-
dindo, explorando e dominando outros espaços, começando 
pelo território que passou a ser chamado de América. Ao 
situar a origem da modernidade, em seu sentido mundial, 
em finais do século XV e começo do XVI, Dussel possibilita 
a compreensão de como a América Latina constitui a Mo-
dernidade, desde seu início, “como a outra face, dominada, 
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explorada, encoberta” (Dussel, 2005, p. 28) e de como esta 
constituição é forjada através de “um processo irracional 
que se oculta a seus próprios olhos”, precisamente porque 
se torna “justificativa de uma práxis irracional de violência” 
(Dussel, 2005, p. 29). É precisamente este segundo sentido 
proposto por Dussel que fundamenta as críticas do Progra-
ma, uma vez que possibilita pensar o lado encoberto das 
narrativas eurocêntricas, ou seja, a colonialidade, e, a partir 
deste movimento, formas de romper com os efeitos e conse-
quências mais profundos da experiência moderna/colonial.

Esta compreensão enseja, por sua vez, a distinção entre 
dois conceitos importantes: colonialismo e colonialidade. Esta 
distinção é delineada no trabalho de Quijano (1992) quando 
define o colonialismo como “uma relação de dominação dire-
ta, política, social e cultural dos europeus sobre os conquista-
dos de todos os continentes” (Quijano, 1992, p. 11). Quijano de-
fine, assim, o colonialismo a partir da invasão e da dominação 
dos territórios e povos não-europeus, iniciadas na América, 
por sua vez, a partir de finais do século XV. Como explica 
Quijano, contudo, em seu aspecto político, “a dominação colo-
nial foi derrotada na ampla maioria dos casos. A América foi 
o primeiro cenário desta derrota” (Quijano, 1992, p. 11).

Quijano busca destacar, ainda, como, a partir do colo-
nialismo, a cultura europeia passou a ser um modelo uni-
versal e como o imaginário nas culturas não europeias difi-
cilmente poderia existir fora dessas relações a que ele chama 
de colonialidade, isto é, “o modo mais geral de dominação no 
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mundo atual, uma vez que o colonialismo, como ordem polí-
tica explícita, foi destruído” (Quijano, 1992, p. 14). A colonia-
lidade é, assim, o fato procedente do colonialismo e atuante 
na contemporaneidade. Ela se caracteriza como um padrão 
de poder que extrapola e naturaliza as estruturas de po-
der geradas pelo colonialismo, perpetuando as relações de 
exploração e subalternização dos povos colonizados, princi-
palmente por meio de processos de apagamento das cultu-
ras, conhecimentos, modos de vida e existências que não se 
encaixam no padrão eurocentrado.

A noção de um padrão que gera, naturaliza e imple-
menta as estruturas de poder fundadas no colonialismo se 
revela como bastante produtiva no pensamento do Programa, 
precisamente porque possibilitou a compreensão mais apro-
fundada das múltiplas dimensões em que a colonialidade 
opera, associada com o capitalismo como sistema emergente 
também a partir do colonialismo europeu. Na interpretação 
de Walsh (2018, p. 23), a ideia de matriz colonial de poder 
se desenvolve em torno de dois eixos centrais: a codificação 
das diferenças entre colonizadores e colonizados com base 
na ideia de raça; e a constituição de uma nova estrutura de 
controle do trabalho, seus recursos e produtos. Neste senti-
do, a ideia de raça e sua instituição hierarquizante se torna 
fundamental nas reflexões do Programa e na compreensão 
de todas as dimensões da matriz colonial de poder.

Considerando a ideia de hierarquia racial criada pela 
Europa, Grosfoguel (2008) refere-se à “hierarquia epistêmi-
ca”, na qual o conhecimento do colonizador se sobrepõe ao do 
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colonizado. Desta forma, privilegia o conhecimento ocidental 
em relação aos demais, gerando uma subjugação de saberes 
e, com isso, os povos denominados apenas como “índios”, “ne-
gros” e “mestiços” foram silenciados e submetidos à violência 
contra seus saberes culturais ao longo de séculos de subju-
gação. Neste enquadre, os diferentes conhecimentos sofreram 
várias formas de violência, subssumidas na ideia de colo-
nialidade do saber. Tirado (2009) denomina esse processo de 
“violência epistêmica”, que invalida outras formas de conheci-
mento considerando-as não válidas para a modernidade.

Com especial ênfase no controle exercido pela matriz 
colonial de poder sobre as dimensões ontológicas e subjeti-
vas, bem como seus impactos e efeitos especialmente sobre 
os povos colonizados, profundamente marcados pela racia-
lização colonial e pelo racismo, o conceito de colonialidade 
do ser foi impulsionado e sistematizado pelas reflexões de 
Nelson Maldonado-Torres (2007) como uma das dimensões 
da matriz colonial de poder. Para o autor, “o surgimento 
do conceito de ‘colonialidade do ser’ responde, portanto, à 
necessidade de esclarecer sobre os efeitos da colonialidade 
na experiência vivida, e não apenas nas mentes dos sujei-
tos subordinados” (Maldonado-Torres, 2007, p. 130). Esse 
entendimento relaciona-se com as questões impostas pela 
colonialidade e seus efeitos nos sujeitos, corpos, epistemo-
logias, línguas, cultura etc. que foram a ela subordinados, 
sendo construído de um lugar de autoafirmação dos euro-
peus como superiores e os únicos capazes de pensar e de 
serem humanos, partindo de uma exterioridade forjada a 
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partir da história europeia. Os sentidos e efeitos da colonia-
lidade na experiência de sujeitos racializados pela coloniza-
ção já haviam sido abordados de forma profunda, décadas 
antes e em outros termos, por intelectuais negros/as, como 
Frantz Fanon, especialmente em sua obra Pele negra, más-
caras brancas, que se tornou importante referência teórica 
para os/as membros do Programa. Nesta obra, Fanon (2008) 
apresenta diversas dimensões nas quais o colonialismo tem 
um impacto cruel na vida de povos colonizados e racializa-
dos, impondo relações assimétricas de poder.

Na estrutura conceitual elaborada pelo Programa, as di-
ferenças são expostas como sendo parte da diferença colonial, 
a qual trata das experiências dos humanos considerados infe-
riores e que foram subalternizados por essas diferenças exis-
tentes em seus corpos, epistemes, espiritualidades, culturas 
etc. A ideia de diferença colonial é desenvolvida por Mignolo 
(2003), que a compreende como força geradora e mantenedora 
da colonialidade. Nesse espaço, são implementados, mas 
também desafiados, projetos e histórias globais (cristianização, 
civilização, desenvolvimento, globalização etc.). Nesse sentido, 
define Mignolo (2003, p. 10): “a diferença colonial é o espaço 
onde emerge a colonialidade do poder”. Ao caracterizar as 
dimensões da colonialidade do ser, Maldonado-Torres (2007, 
p. 146) relaciona o conceito à ideia de diferença colonial, con-
forme Mignolo, e propõe a ideia de uma “diferença subon-
tológica ou diferença ontológica colonial: a diferença entre o 
ser e o que está mais abaixo do ser, o que está marcado como 
dispensável e não apenas utilizável”.
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Como uma das dimensões mais importantes da matriz 
colonial de poder, a colonialidade do saber refere-se mais di-
retamente às estratégias de hierarquização de conhecimen-
tos fundada na diferença colonial. No âmbito do Programa, 
a percepção de que o conhecimento é uma das dimensões da 
dominação colonial também é elaborada já no trabalho de 
Quijano (1992). Conforme o autor, enquanto se consolidava a 
dominação colonial na América, “foi se constituindo o com-
plexo cultural conhecido como a racionalidade moderna eu-
ropeia, o qual foi estabelecido como um paradigma universal 
de conhecimento e de relação entre a humanidade e o resto 
do mundo” (Quijano, 1992, p. 14). Assim, para Castro-Gómez 
(2007, p. 301), o principal efeito da colonialidade do saber é 
que “por meio desta estratégia, o pensamento científico se co-
loca como a única forma válida de produzir conhecimento e a 
Europa adquire uma hegemonia epistemológica sobre todas 
as outras culturas do mundo” (Castro-Gómez, 2007, p. 301).

Para Mignolo (2010), todos os níveis da matriz colonial de 
poder se inter-relacionam através do conhecimento, que ser-
ve como uma justificativa racional para a ordem do mundo 
moderno/colonial, ou seja, é no nível do conhecimento que se 
instituem as condições e a autoridade de enunciação, funda-
das, por sua vez, pelo racismo e pelo patriarcalismo. Segundo 
o autor, “por causa da colonialidade, o controle dos termos da 
enunciação (ou seja, o controle do conhecimento) é necessário 
para controlar os domínios, e controlar os domínios significa 
gerenciar as pessoas cujas vidas são moldadas pelos domí-
nios” (Mignolo, 2018, p. 145). O conhecimento está, portanto, no 
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centro da matriz colonial de poder e condiciona tanto a enun-
ciação, ou seja, as condições de produção do conhecimento, 
incluindo seus atores, como também o enunciado, os conheci-
mentos considerados válidos pela modernidade/colonialidade. 
Nesta direção, compreende-se como o conhecimento se torna 
uma dimensão central para pensar a decolonialidade.

Em Quijano (1992) também são encontradas as bases 
para o que se tornou uma das concepções mais produtivas, 
para além do âmbito do Programa, ou seja, a ideia de deco-
lonialidade. Ao criticar a racionalidade eurocêntrica, funda-
da na totalidade universalizante e mantenedora da colonia-
lidade do poder, o autor propõe que é necessário ultrapassar 
a visão europeia de racionalidade/modernidade imposta aos 
colonizados pela ideia de totalidade do conhecimento dentro 
desta visão no sistema-mundo. A busca por essa libertação 
é também uma luta para combater o poder, a exploração, a 
desigualdade e as formas de dominações coloniais que se 
perpetuam por meio da colonialidade. O termo decoloniali-
dade passa a se referir, assim, aos movimentos de resistên-
cia, luta e ressignificação das formas de vida presas à lógica 
moderno/colonial após a descolonização política.

A decolonialidade se mostra como alternativa para a 
superação dos resquícios de formas coloniais de vida que 
dão continuidade aos padrões legitimados pela Europa, que 
subjugam outros modos de produzir conhecimento, religiosi-
dades e formas de ser e viver, comandando de forma velada, 
ou nem tanto, os comportamentos e epistemologias não-eu-
ropeias. À vista disso, o projeto decolonial é constituído por 
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formas epistêmicas e políticas de resistência aos diferentes 
níveis de colonialidade (poder, saber e ser), com o intuito de 
criar mecanismos de entendimentos entre os sujeitos afeta-
dos pela modernidade/colonialidade. O projeto decolonial, 
nessa esfera, se configura em resistência e formação de uma 
nova lógica epistemológica, cultural, política, de gênero, de 
modos de existência, que extrapola a independência do co-
lonizador e o meio de descolonização que apenas rompe 
com os vínculos políticos, mas  mantém a exploração e a su-
balternização estruturando modos de ser, de saber, por meio 
de poder e por meio da racialização. A decolonialidade se 
mostra como uma nova perspectiva política sob a ótica da 
incompletude da descolonização.

Neste ponto, é importante ressaltar que, muito embora 
a ideia de decolonialidade pensada e difundida pelo Progra-
ma tenha um caráter agregador de experiências e trajetórias 
teóricas diversas, ela não é consensual para além desta co-
letividade, sendo mesmo alvo de duras críticas. Neste senti-
do, reconhecemos que outras experiências, outros corpos e 
outras trajetórias têm contribuído muito significativamente 
para a construção de uma ideia de decolonialidade que vai 
além da proposta do Programa.

Aspectos metodológicos da pesquisa

Esta pesquisa assume como principais justificativas i) a 
importância que a ideia de decolonialidade tem recentemente 
assumido nos estudos de linguagem no Brasil e, principal-
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mente, ii) a falta de estudos que de forma mais ampla iden-
tifiquem e sistematizem como esta concepção tem sido im-
plementada, visando a um levantamento de suas principais 
contribuições para o campo. Assim, busca responder questões 
como: i) Como a ideia de decolonialidade tem sido implemen-
tada na produção acadêmica sobre linguagem no Brasil, ou 
seja, qual o sentido e a genealogia do termo nesses estudos? 
e ii) Quais os impactos e desdobramentos teóricos, metodoló-
gicos e aplicados desta concepção para os estudos do campo?

Tendo em vista os interesses e as questões que motivam 
esta pesquisa e o material empírico delimitado para a análi-
se, a saber, artigos científicos/acadêmicos que correlacionam 
linguagem e decolonialidade, este estudo se caracteriza, de 
forma ampla, como uma pesquisa bibliográfica, no sentido 
proposto por Lima e Mioto (2007). No universo mais amplo 
das pesquisas de natureza bibliográfica, este estudo pode 
ser ainda melhor delimitado como uma metapesquisa, um 
tipo de pesquisa que, segundo Paiva (2019), tem emergido 
na Linguística Aplicada, apesar de ser ainda pouco explo-
rado. Tendo em visa a natureza do material empírico sob 
análise, comumente resultante de pesquisas já realizadas ou 
em andamento, a metodologia da metapesquisa se justifica 
no sentido de ser, num sentido amplo, uma pesquisa sobre 
pesquisas, adotada “como uma estratégia para a análise sis-
temática das pesquisas de um determinado campo ou temá-
tica” (Mainardes, 2018, p. 304). Além disso, a metapesquisa 
“busca analisar, especialmente, os fundamentos teóricos das 
pesquisas e o significado destes no desenvolvimento teórico 
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do campo do qual as pesquisas fazem parte” (Mainardes, 
2018, p. 306). Desta forma, essas pesquisas são importan-
tes para observar e explorar os sentidos e novos sentidos de 
fenômenos e conceitos antes estruturados, trazendo uma 
atualização ou mesmo para aferir o corpus teórico utilizado 
nos trabalhos de determinado campo.

A partir do enquadre metodológico apresentado, esta 
pesquisa seguiu os seguintes procedimentos:

i) levantamento e identificação de artigos aca-
dêmicos/científicos no campo da linguagem 
(Letras, Linguística, Linguística Aplicada e 
campos relacionados) no Brasil que abordam 
prioritariamente o conceito de decoloniali-
dade e, eventualmente, conceitos correlatos 
(pensamento decolonial, descolonização etc.) 
em interseção com categorias como língua, 
linguagem, linguística etc. – Esses termos fo-
ram observados, inicialmente, nos títulos e/ou 
subtítulos, nos resumos e nas palavras-chave 
dos artigos, gênero selecionado por corres-
ponder à forma mais valorizada de produção 
acadêmica e de maior circulação. Outro crité-
rio adotado para a busca inicial foi de artigos 
escritos em língua portuguesa, partindo dos 
pressupostos de que a maior parte das publi-
cações da área no Brasil se dão nesta língua 
e, de forma relacionada, são mais lidas e re-
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percutidas em português. O critério temporal 
foi definido de forma a abranger trabalhos 
publicados entre 2000 e 2020, por compreen-
dermos que é a partir dos anos 2000 que as 
publicações do Programa começam a circular 
com maior frequência no país, reverberando 
nos anos seguintes nas publicações brasi-
leiras. Como campo de geração de material 
para a metapesquisa, foram utilizados os re-
positórios Portal de Periódico da Capes, Por-
tal SciELO e também o Google Scholar, dadas 
sua relevância e abrangência como repositó-
rios de produção acadêmica no Brasil;

ii) Leitura sistemática dos trabalhos locali-
zados – nesta etapa, os trabalhos localizados 
foram catalogados e sistematizados a fim de 
verificar a implementação de fato do concei-
to de decolonialidade e seus derivados. Nes-
ta fase, houve a leitura completa dos artigos 
para os fins da análise; e 

iii) Síntese analítica dos resultados – através 
da qual será apresentada uma visão panorâ-
mica, comparativa e interpretativa, dos estu-
dos analisados, buscando identificar o uso e a 
genealogia teórica do conceito de decoloniali-
dade e seus derivados; a relação estabelecida 
nos trabalhos entre o conceito e as dimensões 
de estudos da linguagem e os potenciais para 
o campo propostos ou inferidos nos trabalhos.
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Reconhecemos, de toda forma, os limites de uma pes-
quisa desta natureza, que, além de outras coisas, deve con-
siderar as próprias restrições dos sistemas de busca, que, 
muitas vezes, não apresentam todos os resultados possíveis. 
Neste sentido, entendemos os resultados alcançados como 
uma amostragem, e não como um retrato fidedigno da pro-
dução sob análise. Acreditamos, contudo, que os artigos 
selecionados podem expressar tendências importantes dos 
estudos sobre linguagem e decolonialidade no Brasil, cum-
prindo, assim, os objetivos desta pesquisa.

A decolonialidade em trabalhos sobre linguagem 

no Brasil: usos, sentidos e potenciais

A busca inicial, conforme os critérios mencionados, 
identificou 46 artigos. Dada a amplitude desta amostragem 
e os limites de espaço deste capítulo, apresentaremos a aná-
lise de cinco deles, os quais, como mencionado a seguir, são 
representativos de uma interpretação inicial importante em 
termos geopolíticos. Assim, a primeira dimensão que nos 
chama a atenção é a distribuição geográfica das universida-
des as quais os/as autores/as dos artigos se filiavam à época 
das publicações. Dos 46 artigos resultantes das buscas nos 
repositórios, percebemos que a maior parte foi produzida 
em universidades públicas, sejam federais ou estaduais (44 
artigos), além de grande parte da produção estar vincula-
da a universidades situadas fora do principal eixo históri-
co de produção acadêmica, ou seja, fora de universidades 
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do Sudeste do país. Nesse viés, cabe destacar que a maior 
parte das produções se vinculam a universidades da região 
Centro-Oeste, num total de 18 artigos. É também nesta re-
gião onde está a universidade a que se filia a maior parte 
dos trabalhos encontrados na amostra, 11 artigos publica-
dos por docentes da Universidade Federal de Goiás (UFG), 
além de mais um em coautoria entre docentes da UFG e da 
Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT); além de 3 da 
Universidade de Brasília (UnB); 2 da Universidade Federal 
do Mato Grosso do Sul (UFMS); e 1 do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília (IFB). Nos pare-
ce significativo o fato de quase um quarto dos artigos da 
amostra ser de autoria de docentes vinculados a uma única 
universidade situada no interior do Brasil. Esta configura-
ção nos fez delimitar ainda mais a análise desenvolvia na 
pesquisa mais ampla, de modo a compreender as possíveis 
motivações para essa maior produção por docentes da Uni-
versidade Federal de Goiás.

Partindo desta delimitação, outra dimensão geopolítica 
que nos parece significativa é o período no qual os artigos 
foram publicados. Cronologicamente, os artigos que consti-
tuem a amostra foram publicados entre 2011 e 2020. A partir 
deste critério, o primeiro deles, datado de 2011, bem como 
os dois seguintes, de 2014, são publicações de docentes da 
Universidade Federal de Goiás, universidade cuja produ-
ção vinculada vai até 2019 na amostra. Articulado ao crité-
rio anterior, buscamos compreender a razão de a produção 
no campo dos estudos da linguagem que aborda a ideia de 
decolonialidade emergir a partir de 2011, tanto no que diz 
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respeito à amostra como um todo, como no que diz respei-
to especificamente aos trabalhos vinculados à UFG, o que 
nos parece poder ajudar na compreensão da amostra geral. 
Uma interpretação que nos parece possível é a de que mu-
danças em políticas de inclusão gestadas a partir dos anos 
2000 possibilitaram que segmentos sociais historicamente 
marginalizados pela matriz colonial de poder tivessem mais 
oportunidades de acesso às universidades e que, de alguma 
forma, suas demandas, trajetórias de vida e vivências acadê-
micas tenham se tornado pauta de estudos, pesquisas e pro-
dução intelectual. Em nossa compreensão, este momento re-
flete os resultados das Políticas de Ações Afirmativas (PAA) 
no Brasil, de maneira geral, e na UFG, de forma específica, 
com o intuito de promoverem acesso e igualdade entre os di-
versos grupos e classes sociais nas universidades do país. Os 
cinco artigos analisados neste capítulo mostram, por exem-
plo, que suas autoras e autores atuaram como docentes e/ou 
monitoras no curso de Licenciatura em Educação Intercultu-
ral da UFG, a partir de 2007, um dos contextos de ampliação 
étnico-racial e epistemológica desta universidade.

A partir do recorte de cinco artigos analisados neste ca-
pítulo, buscamos apresentar os sentidos, efeitos e potenciais 
que o conceito de decolonialidade assume nos trabalhos em 
que, como mencionado, a autoria se vincula à Universidade 
Federal de Goiás.

O primeiro trabalho que constitui a amostra deste es-
tudo é Linguajamentos e contra-hegemonias epistêmicas 
sobre linguagem em produções escritas indígenas, de au-
toria de Elismênnia Aparecida Oliveira e Joana Plaza Pin-
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to, publicado em 2011. O artigo é resultado de uma pesqui-
sa qualitativa de base documental e problematiza práticas 
epistêmicas sobre linguagem a partir da produção escrita de 
autores/as indígenas brasileiros/as, confrontando suas con-
cepções de linguagem com as concepções hegemônicas do 
campo. Neste enquadre, Oliveira e Pinto (2011) fundamen-
tam suas reflexões em autores/as que “tratam o processo de 
construção das sociedades indígenas como o ‘outro’, ‘obje-
to dependente’”, ao mesmo tempo em que se fundamentam 
“na coexistência das epistemologias indígenas e não indíge-
nas e resistência das sociedades indígenas” (Oliveira; Pinto, 
2011, p. 313). Neste percurso, as autoras acionam os conceitos 
de matriz de poder, subalternização dos saberes, diferen-
ça colonial e colonialidade do saber para fundamentarem 
a compreensão de que “os mecanismos de genocídio e si-
lenciamento dos falantes indígenas e de seus conhecimentos 
são resultantes do processo colonial” (Oliveira; Pinto, 2011, 
p. 313), e argumentam, como efeito deste processo, sobre a 
superposição da epistemologia ocidental em suas pretensões 
de universalidade, neutralidade e objetividade, que “nega as 
epistemologias que as etnias indígenas produzem” (Oliveira; 
Pinto, 2011, p. 314).

Não há, no trabalho de Oliveira e Pinto (2011), o uso 
explícito do conceito de decolonialidade. Contudo, identi-
ficamos no trabalho seu sentido amplo como resistência e 
subversão à matriz colonial, em suas dimensões do poder, 
ser e saber, tanto no que diz respeito à própria resistência e 
sobrevivência dos povos indígenas a todos os processos de 
violência, subjugação e extermínio gerados pelo colonialis-
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mo, como em relação à afirmação da importância de suas 
epistemologias e das reelaborações de práticas impostas 
pela sociedade não indígena, como da língua portuguesa, 
sintetizadas na compreensão de que “as práticas discur-
sivas do colonizador adotadas pelas sociedades indígenas 
passam por um contínuo de imposição, necessidade, apro-
priação e resistência” (Oliveira; Pinto, 2011, p. 323). Neste 
sentido, identificamos outras genealogias teóricas que am-
pliam a compreensão do que seja decolonialidade, como no 
caso da referência à pensadora feminista negra bell hooks 
(2008), que propõe o uso da língua do opressor contra ele 
mesmo, para tomada de voz. A abordagem de concepções 
indígenas de linguagem, identificadas pelas autoras como 
“contra-hegemônicas”, nos parece também uma forma de 
enfrentamento da colonialidade do saber, o que se alinha ao 
sentido mais amplo de decolonialidade do Programa. Isso se 
dá no movimento teórico-analítico das autoras, que trazem 
as produções indígenas como referências epistemológicas, 
como quando afirmam que “seja para os Tapirapé (2009), 
para Munduruku (2009), Chihuailaf (2009), seja para Mig-
nolo (1993; 2003), hooks (2008), Souza (2007), a língua e a 
palavra são colocadas como instrumentos, como produtos de 
práticas discursivas” (Oliveira; Pinto, 2011, p. 324).

As autoras adotam uma concepção contra-hegemônica 
de linguagem em que fazem referência à ideia de lingua-
jamento apresentada em Mignolo (2003), relacionando-a às 
práticas discursivas usadas e criadas pelas etnias indígenas 
no Brasil (Oliveira; Pinto; 2011, p. 316). Nesse viés, o linguaja-
mento é entendido como 
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o ato de pensar e escrever entre as línguas [...] 
afastando-nos da ideia de que a língua é um 
fato (isto é, um sistema de regras sintáticas, 
semânticas e fonéticas), em direção à ideia 
de que a fala e a escrita são estratégias para 
orientar e manipular os domínios sociais da 
interação. (Mignolo, 2003 apud Oliveira; Pin-
to, 2011, p. 316).

Apesar de as autoras não fazerem referência explícita 
à ideia de decolonialidade, seu sentido de enfrentamento da 
colonialidade do poder, do ser e do saber pode ser obser-
vado tanto na identificação de como a colonialidade operou 
sobre corpos e epistemologias indígenas, especialmente no 
que diz respeito à ideologia grafocêntrica subjacente às con-
cepções modernas de língua, linguagem e identidade, mas 
principalmente na explicitação de como “conceitos são fruto 
de vivências, as sociedades indígenas apresentam uma per-
cepção própria sobre a relação fala/escrita alfabética” (Oli-
veira; Pinto, 2011, p. 321). Nesta direção, conforme as autoras, 
os/as indígenas “trazem práticas discursivas diferentes das 
do colonizador, um conceito de língua que está significado 
em aprender uma língua em grupo e oralmente; vivenciar os 
espaços ao aprender e transmitir uma língua; não necessitar 
da escola enquanto instituição de ensino e legitimação da 
língua” (Oliveira; Pinto, 2011, p. 319). O trabalho de Oliveira e 
Pinto (2011), de muitas formas, apresenta contribuições para 
os estudos da linguagem desde uma perspectiva decolonial, 
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precisamente por problematizar concepções forjadas e natu-
ralizadas pela modernidade/colonialidade em detrimento de 
outras formas de viver e pensar vinculadas a corpos subal-
ternizados, como os povos indígenas no Brasil.

O segundo artigo analisado é “O potencial contra-he-
gemônico do rap indígena na América Latina sob a perspec-
tiva decolonial”. O texto em questão é de autoria de André 
Marques do Nascimento e foi publicado em 2014. Seu artigo 
visa apresentar como grupos de rap que se identificam como 
indígenas se utilizam deste estilo para desafiar a hegemonia 
construída como opressão, colocando suas vozes como resis-
tência à violência e à marginalização imposta pelas socieda-
des não indígenas. No artigo, há menção explícita ao termo 
decolonialidade logo no resumo, o que sugere a discussão 
a ser abordada. Nesse alicerce, Nascimento (2014a) sustenta 
suas reflexões baseado nos estudos interculturais latino-a-
mericanos e na compreensão de diálogo intercultural como 
diálogo “inter-epistêmico”, uma vez que, por meio do rap,

são criados novos espaços de enunciações 
contra-hegemônicas, contra a marginalização 
racial histórica, de denúncia das condições de 
vida dos povos indígenas na periferia contem-
porânea do sistema-mundo moderno/colonial 
e ainda de emergência de histórias locais ne-
gligenciadas, de conhecimentos subalterniza-
dos, e de práticas e sensibilidades aos quais 
sempre foram imputadas categorias que insti-
tuem inferioridade (Nascimento, 2014a, p. 94).
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Pudemos identificar no artigo as marcas da decolonia-
lidade ao destacar a importância dos discursos indígenas e 
denúncias da opressão sistemática e estrutural que se impõe 
aos povos indígenas da América Latina. Conforme afirma o 
autor, esses discursos se revelam como uma importante ins-
tância para o desprendimento, o que

requer que sejam aportados os conhecimentos 
adquiridos por outras epistemologias, outros 
princípios de conhecer e entender o mundo, ou-
tras economias, outras políticas e outras éticas. 
A comunicação intercultural passa a ser uma 
comunicação inter-epistêmica que se move em 
direção a uma geopolítica e a uma corpo-po-
lítica que denuncia a universalidade opressora 
da experiência moderna e busca como hori-
zonte uma universalidade-outra, uma pluri-
versalidade como projeto universal (Mignolo, 
2010, apud Nascimento, 2014a, p. 103).

Ao colocar os conceitos de geo-corpo-política no tex-
to, evidencia-se que as diferentes experiências epistemoló-
gicas vividas por sujeitos em espaços heterogêneos buscam 
por projetos que apontem na direção contrária à matriz de 
poder, atuando nas fronteiras do saber, do ser e poder, que 
convergem ao entendimento de diferença colonial. A análise 
das suas considerações põe em realce a importância da ação 
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contra-hegemônica do rap indígena como uma abordagem 
decolonial de resistência por meio da linguagem, como é 
posto em relevo pelo autor ao propor que

é das margens do sistema-mundo moderno/
colonial que têm emergido ações e discursos 
contra-hegemônicos que visam, por um lado, 
denunciar as consequências da colonialidade 
em todas as suas dimensões e, ao mesmo 
tempo, recuperar a dignidade humana 
através da retomada da voz por aqueles/as 
racialmente hierarquizados/as, ou seja, seu 
direito tanto ao enunciado como à enunciação. 
Num destes contextos emergentes situa-se a 
produção de rap por grupos indígenas latino-
americanos (Nascimento, 2014a, p. 105).

Neste trabalho, o autor trata a linguagem do hip hop 
como uma das principais formas de comunicação contra-he-
gemônica e que apesar de o rap como estilo musical ainda 
ser um estilo marginalizado, a interpretação neste contexto 
acontece de forma decolonial, como uma forma de resistên-
cia a toda a violência sofrida ao longo de séculos de colonia-
lismo e colonialidade. A linguagem transformada em rap é 
decolonial, conforme afirma o autor, no sentido de que este 
se torna resistência e garante que a voz indígena seja ouvida 
na luta contra a matriz colonial de poder. Assim, encontra-
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mos de forma direta a relação entre linguagem e decolonia-
lidade expressa por Nascimento, no sentido de que, “em con-
junto, estas manifestações de enunciação e de enunciados 
contra-hegemônicos, muito embora sempre marcados por 
histórias locais, apresentam pontos de convergência bastan-
te significativos que se configuram como autênticas práticas 
decoloniais” (Nascimento 2014a, p. 113).

O artigo analisado na sequência é também de Nasci-
mento e foi publicado no ano de 2014, com o título Geopolí-
ticas de escrita acadêmica em zonas de Contato: problema-
tizando representações e práticas de estudantes indígenas. 
Neste, são apresentadas questões que emergem de discursos 
proferidos por estudantes indígenas do curso de Licencia-
tura em Educação Intercultural da Universidade Federal de 
Goiás, seu principal contexto de atuação profissional. Nesse 
sentido, o texto aborda as concepções da escrita acadêmica 
dentro das zonas de contato, conceito de Mary Louise Pratt 
(1991, p. 34) definido como “os espaços sociais onde as cultu-
ras se encontram, se chocam e se enfrentam, normalmente 
em contextos de relações de poder altamente assimétricas”. 
Entendemos que esse conceito se torna importante nas refle-
xões do autor, pois possibilita reflexões sobre a intercultura-
lidade e sobre os efeitos da colonização e da colonialidade 
na contemporaneidade.

Para contextualizar o trabalho, Nascimento (2014b) expõe 
que as problematizações discutidas no artigo se embasam em 
uma perspectiva decolonial latino-americana e se vinculam 
aos estudos críticos relacionados também ao letramento e ao 
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letramento acadêmico, especificamente atrelado ao horizonte 
decolonial. Em uma conjuntura histórica, o autor aponta como 
a colonização impacta dimensões distintas, como política, 
epistemologia, cultura etc. e forja identidades raciais hierar-
quizadas, apoiando-se em proposições do Programa.

No artigo, o conceito de decolonialidade é usado como 
forma de  subversão e empoderamento, ressaltando que o 
tema do estudo está relacionado à escrita acadêmica. Nes-
te sentido, são mencionados os autores/as que abordam de 
forma mais direta o processo de escrita e os espaços deno-
minados fronteiriços das zonas de contato (Pratt, 1991) e da 
diferença colonial (Mignolo, 2003). Para esta atuação das 
práticas de letramento acadêmico em zonas de contato, sob 
a ótica decolonial, aprecia-se a compreensão e a legitimação 
de formas de expressão surgidas de espaços não-europeus 
que abrangem diversos formatos e recursos, os quais se re-
metem e representam os saberes, relação com a natureza e 
visões de mundo indígenas.

Nascimento (2014b) aponta que a universidade, mes-
mo com grandes mudanças nas últimas décadas, continua 
a determinar práticas de escrita que são moldadas por pa-
drões de estética criados por hierarquias e que devem ser 
cumpridas por estudantes indígenas, mesmo que esses não 
tenham o português como língua materna e/ou a escrita 
como a principal forma regular de comunicação, sendo sua 
cultura, língua, modos de ver o mundo, saberes epistêmicos, 
diferentes dos encontrados em centros acadêmicos. Nesse 
sentido, o texto aborda a linguagem como prática de sub-
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versão, visto que esse padrão de letramento imposto pela 
matriz colonial de poder segue legitimado pela coloniali-
dade. O olhar decolonial do artigo abrange a língua escrita 
como definidora de privilégio que institui e mantém relações 
de poder e hierarquias dentro das universidades e em ou-
tros contextos, articulando referenciais teóricos do Progra-
ma com estudos sobre letramento e escrita. Ao reconhecer 
que as práticas de escrita mantêm a configuração atual em 
status hegemônico, o que reflete a colonialidade do saber, 
Nascimento (2014b) propõe uma visão crítica desse modelo 
imposto em um projeto de formação superior para profes-
sores indígenas. Notadamente, o foco é a descolonização de 
padrões que promovem o movimento de inadequação, uso 
da língua descontextualizada e estratégia de purificação da 
língua, o que afasta ainda mais as comunidades indígenas 
das universidades.

O autor busca demonstrar a importância de se pensar 
a escrita acadêmica numa prática contra-hegemônica, bem 
como as potencialidades de se pensar em um projeto dife-
rente e intercultural que acolha os povos originários que fi-
caram no limiar da modernidade por séculos de apagamen-
to e deslegitimação de seus saberes, corpos e espiritualidade. 
Neste sentido, a partir da sua interpretação e também após 
refletir sobre os pensamentos expostos pelos indígenas, Nas-
cimento (2014b, p. 267) propõe a “possibilidade de apropria-
ção da escrita acadêmica que consiga transmitir a localiza-
ção geo-corpo-política de outras formas de pensar, conhecer 
e significar o mundo”. Desta forma, o sentido e o potencial 
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de decolonialidade implementados pelo autor nesse trabalho 
está precisamente na forma como a escrita, inclusive a escri-
ta acadêmica, tem sido apropriada de forma corpo-política 
por docentes indígenas, promovendo importantes rupturas 
em seus padrões legitimados no mundo ocidental.

Na sequência, temos o texto de Ludmila Pereira de Al-
meida (2017) intitulado Corpos diaspóricos e masculinidades 
negras: Uma leitura de Todo mundo odeia o Chris a partir 
da decolonialidade. O artigo visa problematizar a lingua-
gem enquanto narrativa e os corpos negros subalternizados 
e impostos a viver sob a lógica eurocêntrica, estudo este que 
tem como material empírico discursos do seriado Todo mun-
do odeia o Chris, estreado no Brasil com dublagem em por-
tuguês em 2006. Para construir um quadro teórico coerente 
ao tema apresentado, a autora utiliza teorias que vão ao en-
contro dos conceitos elencados, tais como raça/racialização, 
decolonialidade, linguagem e gênero/sexualidade. A autora 
define o tema do estudo e conecta-se aos conceitos que re-
presentam particularidades importantes, colocando que “se 
faz necessário, então, discutir a performance/performativi-
dade que o corpo e a negritude masculina afro-diaspóri-
cas são indiciados na/pela narrativa do seriado e de como a 
pedagogia eurocêntrica de saber/poder incidem atualmen-
te sobre esses corpos” (Almeida, 2017, p. 6). A racialização 
hierarquizada gerada pela colonialidade é abordada como 
ponto central no trabalho da autora, tendo como fundamen-
to o pensamento de Fanon (2008), uma das referências mais 
importantes para o Programa, conforme já apontado. Neste 
sentido, conforme a autora,
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nessa relação instituída pela colonialidade 
Fanon (2008) diz que na criação da polari-
dade branco/negro o europeu passa a im-
por o que é e como o negro deve constituir 
sua identidade tendo como visão alcançar os 
ideais brancos. A partir desse processo, é re-
tirado do negro a sua condição de humani-
dade, categoria designada apenas ao branco 
que pode ter direitos civis e voz social, e o ne-
gro passa a ser “apenas” o corpo negro servil. 
(Almeida, 2017, p. 6).

Para desenvolver este tema, Almeida (2017) observa 
que as performances dos personagens seguem um padrão 
de representação da subalternidade ligada estruturalmente 
à raça, gênero, sexualidade e classe, o que mobiliza tanto a 
linguagem corporal quanto o estilo de repertório linguísti-
co. Como constata a autora, “são atos de fala que reiteram 
hierarquias sociais organizando as subjetividades a desem-
penharem os tidos papéis a fim de não excederem o lugar a 
eles destinado” (Almeida, 2017, p. 6).

Almeida (2017) segue fazendo uma análise crítica por 
meio da linguagem em vários episódios do seriado, demons-
trando de forma efetiva como é visto o corpo do homem ne-
gro. Isso é realizado por meio das narrativas, que legitimam 
a violência sobre esses corpos e o lugar racializado em que 
são colocados. Assim, a autora problematiza as relações es-
truturais nos espaços associados à modernidade/coloniali-
dade. Em suas palavras, 
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Os efeitos da colonialidade incidem sobre os 
corpos negros arquitetando o poder autoriza-
do, selecionando vidas que valem a pena ao 
Estado e que podem interferir politicamente 
nos espaços e discursos, e quais masculini-
dades serão aceitas ou exterminadas. O ne-
gro traz o percurso compulsório e violento da 
diáspora como o corpo de trajetória apagada 
e silenciada pelo discurso hegemônico oficial 
que deslegitima outras performances, outras 
formas de viver que não seja a de referencial 
ao “melhor”, à norma (Almeida, 2017, p. 12).

A ideia de decolonialidade é amplamente discutida no 
texto. Partindo da ideia de que a segregação racial e epistêmi-
ca gera discriminação, e isso se torna compreensível por meio 
das falas e performances de linguagem corporais e atitudi-
nais dos personagens, é demonstrada a necessidade da prá-
xis da decolonialidade e o confronto da violência epistêmica. 
Sob essa ótica, Almeida entende a decolonialidade como

posicionamento não de simples superação 
da colonialidade, mas do uso de ferramen-
tas políticas, epistemológicas possíveis para 
a construção de relações sociais pautadas na 
superação das opressões da modernidade/
colonialidade/globalização/Estado, estru-
turas que configuram uma ideia geopolítica 
mundial desigual (Almeida, 2017, p. 12-13).
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O trabalho de Almeida (2017) situa-se no panorama 
dos estudos sobre performances representativas do racismo 
atreladas ao corpo negro masculino, por meio de análises 
linguísticas com base em teorias decoloniais que, de forma 
geral, entendem que as linguagens apresentadas em formato 
de narrativas são constituintes e mantenedoras de estereóti-
pos raciais. Neste sentido, os discursos fazem parte da cria-
ção e interpretação das realidades que foram sendo cons-
truídas e internalizadas ao longo de séculos de colonialismo 
e colonialidade enraizado nas formas de existência e de en-
tender o mundo. Observando e refletindo sobre a relação da 
linguagem e decolonialidade no texto, percebemos como os 
atos de fala perpassam sujeitos e existências de modo a re-
produzirem racialização, estabelecendo padrões de compor-
tamento e epistemologias, valendo-se do uso da língua para 
continuar com comentários sobre seus corpos, causando o 
silenciamento dos sujeitos para que assim não compartilhem 
os mesmos espaços, e isso se dá por meio dos discursos ela-
borados desde uma matriz fundada na modernidade/colo-
nialidade. O estudo e análise propostos por Almeida (2017) 
apresentam muitas reflexões e contribuições para os estudos 
da linguagem pela perspectiva decolonial, que problematiza 
as práticas e pensamentos estabelecidos pela modernidade/
colonialidade, já que “nos direciona a repensarmos o quanto 
os corpos negros são heterogêneos e transgressores contra a 
homogeneidade imposta pela colonialidade branca que dita 
o que é certo ou não” (Almeida, 2017, p. 19).
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Em seguida, analisamos o trabalho das autoras Rosa-
ne Rocha Pessoa e Maria José Lacerda Rodrigues Hoelzle 
(2017), intitulado Ensino De Línguas Como Palco De Política 
Linguística: Mobilização De Repertórios Sobre Gênero. Nes-
se estudo é discutido o ensino de línguas e feito um diálogo 
entre políticas linguística e educacional. Para esse desen-
volvimento, foram abordados discursos e textos produzidos 
e veiculados por diversos meios e fontes. Em seu resumo é 
observado o uso do termo “pensamento decolonial” e nos 
tópicos posteriores é traçada uma discussão que conecta os 
temas vinculados ao ensino de línguas.

O referido trabalho coloca em pauta a imposição feita 
pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que tornou 
o ensino de Língua Inglesa obrigatório nas escolas em todo o 
país. Nesta direção, as autoras questionam tal decisão tendo 
como base a opinião da Associação de Linguistas Aplica-
das/os Brasileiras/os (ALAB), que mantém posição contrária 
à imposição e à obrigatoriedade imputada diretamente ao 
Ensino Fundamental II e Ensino Médio, sob a prerrogativa 
de que a escolha deve ser pautada por cada escola, visto 
que cada espaço tem uma demanda singular por questões 
culturais e históricas que representam os lugares e as comu-
nidades em todo o Brasil. Assim, o conceito de pensamento 
decolonial é encadeado pelo entendimento das dimensões 
estruturais da colonialidade que perpassam o campo edu-
cacional, especialmente articulado na política e educação 
linguísticas, a fim de compreender como a situação em pauta 
reflete dimensões da colonialidade, considerando que,
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a colonialidade se manifesta nas seguintes 
dimensões: étnico-racial (privilegia os po-
vos europeus em relação aos não europeus), 
econômica (divisão internacional do trabalho 
entre europeus (zonas centrais) e não euro-
peus (zonas periféricas), organizada pelo 
capital); epistêmica (privilegia a cosmologia 
e o conhecimento ocidentais em relação aos 
não ocidentais); sexual (privilegia os heteros-
sexuais em relação aos homossexuais e às 
lésbicas), de gênero (privilegia os homens em 
relação às mulheres e o patriarcado europeu), 
espiritual (privilegia os cristãos em relação às 
espiritualidades não cristãs e não europeias) 
e linguística (privilegia as línguas europeias 
em detrimento das não europeias) (Pessoa; 
Hoelzle, 2017, p. 787).

Além do mais, relacionando o colonialismo com o tema 
proposto, as autoras colocam que existe uma tradição eu-
rocêntrica no campo educacional e na educação linguística, 
uma vez que

todas essas dimensões se refletem na sala 
de aula de línguas e talvez de maneira mais 
incisiva no ensino de língua inglesa, já que 
existe uma tradição eurocêntrica muito forte 
em vários aspectos praxiológicos da educa-
ção linguística, mas especialmente na con-
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cepção de língua que temos, ainda assentada 
na tríade colonialista – um povo, uma língua, 
uma nação (Pessoa; Hoelzle, 2017, p. 787).

Diante do exposto, entende-se que o sentido de decolo-
nialidade abordado problematiza a concepção hegemônica 
e o uso de uma língua, a qual é prestigiada por ser uma 
das principais línguas da Europa colonizadora, perpetuada 
pela dominação de espaços geopoliticamente localizados ao 
norte do globo. As autoras elaboram sua crítica mencionan-
do a contradição da BNCC, a qual se refere à diversidade 
de saberes e vivências culturais, liberdade e autonomia, mas 
impõe às escolas a adoção da Língua Inglesa.

Pessoa e Hoelzle (2017) desenvolvem o seu trabalho, as-
sim, situando o ensino de língua inglesa numa estrutura de 
poder e buscando perceber se a atuação não reforça práticas 
coloniais na escola. Sendo assim, o estudo destaca a impor-
tância da crítica e reflexão ao trabalho e material didático 
que está sendo utilizado para ensinar, pois estes podem es-
tar reproduzindo práticas e padrões e promovendo normas 
linguísticas que tanto reforçam a colonialidade quanto são 
epistemologicamente não condizentes com a realidade.

Ao interligar os conceitos de decolonialidade ao estu-
do de práticas linguísticas, é interessante observar a refe-
rência que as autoras fazem aos livros didáticos de língua 
estrangeira produzidos no Brasil, destacando a hegemonia 
europeia que é inserida diretamente às salas de aula de 
escolas, especialmente nas escolas públicas de todo o país. 
Neste contexto, as autoras adotam a opinião de que o ma-
terial didático deve ser diversificado, contemplando áreas 
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necessárias ao desenvolvimento epistêmico de cada lugar e 
buscando o rompimento com a colonialidade instituída no 
seio da sociedade brasileira. O texto traça, assim, possíveis 
caminhos para a descolonização da língua e linguagem por 
meio de políticas linguísticas específicas para o trabalho com 
o ensino e a educação no Brasil.

Considerações finais

De maneira geral, percebemos, nos trabalhos analisa-
dos, sentidos amplos e diversos para a ideia de decoloniali-
dade, bem como uma diversidade de conexões teóricas com 
trabalhos que não necessariamente constituem o Programa 
Modernidade/Colonialidade. Em todos os trabalhos, contu-
do, a ideia de decolonialidade é implementada de forma a 
apreender reações, rupturas e subversões ao que pode ser 
compreendido como uma matriz colonial de poder, especial-
mente no que diz respeito ao enfrentamento da colonialidade 
do ser e do saber. Esse sentido se dá, conforme exposto, no 
reconhecimento de processos de violência e subjugação de 
corpos e epistemologias geradas pelo racismo, pelo sexismo 
e suas intersecções, como também por outras hierarquias, 
como a relação entre a universidade e a escola de ensino 
básico, ou mesmo a sociedade de forma geral.

Os usos da ideia de decolonialidade apresentados nos 
trabalhos englobam, assim, diferentes formas de resistência 
à colonialidade, manifestas no reconhecimento e afirmação 
de epistemologias, práticas comunicativas e ideologias de 



280

Sumário

corpos e coletividades excluídos da modernidade eurocên-
trica, como as dos povos indígenas, feministas, negras, de 
fora da universidade etc., sempre na direção da descentrali-
zação epistêmica dos estudos da linguagem. Assim, a deco-
lonialidade pode ser apreendida nos trabalhos tanto como a 
tomada de voz usurpada pela colonialidade, como no caso 
dos grupos de rap indígenas, como no reconhecimento de 
que os povos indígenas têm epistemologias próprias sobre 
linguagem e que essas são tão válidas quanto às epistemolo-
gias ocidentais, como nas práticas de escrita geo e corpo-po-
liticamente situadas, que desafiam ideologias monolíngues 
e grafocêntricas, como na problematização e diversificação 
de ideologias de linguagem, textos, contextos e materiais di-
dáticos utilizados nas escolas de educação básica e na re-
lação menos assimétrica entre essas e as universidades, o 
que interpretamos como importantes contribuições para os 
estudos da linguagem no Brasil.

Nos trabalhos analisados, encontramos referências bi-
bliográficas relacionadas ao Programa, o que nos possibilita 
pensar numa influência direta de seus autores e autoras na 
construção teórico-analítica desses estudos. Contudo, con-
sideramos destacar a importância da localização e da arti-
culação teórica desses com perspectivas críticas particulares, 
como os estudos feministas negros, antirracistas, indígenas, 
sobre pedagogias críticas, especialmente. A ideia de decolo-
nialidade do Programa necessita, assim, ser articulada a rea-
lidades e posicionamentos situados para que faça sentido no 
campo dos estudos da linguagem, em nossa compreensão.



281

Sumário

Referências

ALMEIDA, Ludmila Pereira. Corpos diaspóricos e 
masculinidades negras: Uma leitura de Todo mundo 
odeia o Chris a partir da decolonialidade. Revista La-
tino-Americana de Estudos em Cultura e Sociedade, v. 
03,  ed. especial, p. 1-22, dez. 2017.

CASTRO-GÓMEZ, Santiago. Decolonizar la univer-
sidad. La hybris del punto cero y el diálogo de sabe-
res. In: CASTRO-GÓMEZ, Santiago; GROSFOGUEL, 
Ramón (org.). El giro decolonial: reflexiones para una 
diversidad epistémica más allá del capitalismo global. 
Bogotá: Siglo del Hombre, 2007, p. 79-92.

DUSSEL, Enrique. Europa, modernidade e eurocentris-
mo. In: LANDER, Edagardo (org.). A colonialidade do 
saber: eurocentrismo e ciências sociais – perspectivas la-
tino-americanas. Buenos Aires: CLACSO, 2005, p. 24-32.

ESCOBAR, Arturo. Mundos y conocimientos de outro 
modo: el programa de investigación Modernidad/Colo-
nialidad latino-americano. Tábula Rasa, n. 1, p. 51-86, 
2003.

FANON, Frantz. Pele negra, máscaras brancas. Tradu-
ção de Renato da Silveira. Salvador: EDUGBA, 2008.

GROSFOGUEL, Ramón. Para descolonizar os estu-
dos de economia política e os estudos pós-coloniais: 
Transmodernidade, pensamento de fronteira e colo-
nialidade global. Revista Crítica de Ciências Sociais, 
n. 80, p. 115-147, 2008.



282

Sumário

HOOKS, bell. Linguagem: ensinar novas paisagens/
novas linguagens. Revista Estudos Feministas, v. 6, n. 3, 
p. 857-864, dez. 2008.

LIMA, Telma Cristiane Sasso de; MIOTO, Regina Célia 
Tamaso. Procedimentos metodológicos na construção 
do conhecimento científico: a pesquisa bibliográfica. 
Revista Katalysis, v. 10, p. 35-45, 2007.

MAINARDES, Jefferson. Metapesquisa no campo da 
política educacional: elementos conceituais e metodo-
lógicos. Educar em Revista, v. 34, n. 72, p. 303-319, 2018.

MALDONADO-TORRES, Nelson. Sobre la coloniali-
dad del ser: contribuciones al desarrollo de un con-
cepto. In: CASTRO-GÓMEZ, Santiago; GROSFOGUEL, 
Ramón. (org.) El giro decolonial. Reflexiones para una 
diversidad epistémica más allá del capitalismo global. 
Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 2007. p. 127-167.

MIGNOLO, Walter. D. Histórias locais / Projetos glo-
bais: colonialidade, saberes subalternos e pensamento 
liminar. Tradução de Solange Ribeiro de Oliveira. Belo 
Horizonte: Editora da UFMG, 2003.

MIGNOLO, Walter D. Desobediencia epistémica: retó-
rica de la modernidad, lógica de la colonialidad y gra-
mática de la descolonialidad. Buenos Aires: Ediciones 
del signo, 2010.

MIGNOLO, Walter. D. The conceptual triad: Moder-
nity/Coloniality/Decoloniality. In: MIGNOLO, Walter 
D.; WALSH, Catherine E. On Decoloniality: concepts, 
analytics, praxis. Durham/London: Duke University 
Press, 2018, p. 135-152.



283

Sumário

NASCIMENTO, André Marques. O potêncial contra-he-
gemônico do rap indigena na américa latina sob a pers-
pectiva decolonial. Polifonia, v. 21, n. 29, p. 91-127, 2014a.

NASCIMENTO, André Marques. Geopolíticas da escrita 
acadêmica em zonas de contato: problematizando repre-
sentações e práticas de estudantes indígenas. Trabalhos 
em Linguística Aplicada, v. 2, n. 53, p. 267-297, 2014b.

OLIVEIRA, Elismênnia Aparecida; PINTO, Joana Pla-
za. Linguajamentos e contra-hegemonias epistêmi-
cas sobre linguagem em produções escritas indígenas. 
Linguagem em (dis)curso, v. 11, n. 2, p. 311-35, 2011.

PAIVA, Vera Lúcia Menezes de Oliveira e. Manual de 
pesquisa em estudos linguísticos. São Paulo: Parábola, 
2019.

PRATT, Mary Louise. Arts of contact zone. Profession, 
p. 33-40, 1991. Disponível em: http://www.jstor.org/
stable/25595469. Acesso em: 29 mar. 2022.

PESSOA, Rosane Rocha; HOELZLE, Maria José. Ensino 
de línguas como palco de política linguística: mobili-
zação de repertórios sobre gênero. Trabalhos em Lin-
guística Aplicada, v. 56, n. 3, p. 781-800, 2017.

QUIJANO, Aníbal. Colonialidad y Modernidad/Racio-
nalidad. Perú Indígena, v. 13, n. 29, p. 11-20, 1992. 

RESTREPO, Eduardo; ROJAS, Axel. Inflexión decolo-
nial: fuentes, conceptos y cuestionamientos. Popayán: 
Universidad del Cauca , 2010.

http://www.jstor.org/stable/25595469.
http://www.jstor.org/stable/25595469.


284

Sumário

TIRADO, G. P. Violência epistémica y descolonización del 
conocimiento. Sociocriticism, v. 24, n. 1, ano 2, p. 173-201, 
2009.

WALSH, Catherine E. The decolonial for: Resurgen-
ces, shifts, and movements. In: MIGNOLO, Walter 
D.; WALSH, Catherine E. On Decoloniality: concepts, 
analytics, praxis. Durham/London: Duke University 
Press, 2018, p. 15-32.



O funcionamento sintático-semântico do verbo 
gustar na aprendizagem de espanhol por falantes 

de português: um levantamento bibliográfico

Susanna Lourenço Cunha

Elena Ortiz-Preuss

Resumo

O presente trabalho tem como finalidade expor um le-
vantamento de estudos referentes ao funcionamento sintá-
tico-semântico do verbo gustar (gostar) e o seu impacto na 
aprendizagem25 de espanhol por estudantes falantes de por-

25. Neste trabalho os termos aquisição e aprendizagem são usados como 

sinônimos.
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tuguês. Para isso, considerando o referencial teórico, foram 
definidas as palavras-chave a serem utilizadas nas buscas 
no mecanismo de pesquisa on-line denominado Google 
Acadêmico ou Google Scholar e em dois bancos de dados 
on-line, a SciELO (Scientific Electronic Library Online) e a Bi-
blioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD), do Instituto 
Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT). Os 
resultados evidenciaram reduzido número de pesquisas que 
enfoquem as distinções entre gostar e gustar e a aprendi-
zagem de espanhol por falantes de português. Além da ne-
cessidade de mais pesquisas, enfatiza-se a importância de 
se realizar estudos que enfoquem também o impacto dessas 
distinções no processamento desse verbo na segunda língua.

Palavras-chave: Verbo gustar. Espanhol. Português. 
Aprendizagem. Pesquisa bibliográfica.

Introdução

O verbo gustar em espanhol parece ser equivalente 
ao verbo gostar no português brasileiro, porque ambos se 
referem à expressão de gosto/afeição por algo ou alguém. 
No entanto, essas formas verbais possuem estruturas sin-
tático-semânticas distintas. O verbo gustar é um tipo de 
verbo psicológico cuja estrutura mais usual em espanhol é 
a não canônica O-V-S (objeto-verbo-sujeito) ou a estrutura 
S-O-V (sujeito-objeto-verbo). Diferentemente, em português 
a estrutura preferencial é a S-V-O (sujeito-verbo-objeto). 
Mas as distinções entre as línguas não se restringem ao 
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ordenamento sintático, já que estabelecem distintos papéis 
temáticos à estrutura argumental do verbo. Em espanhol, 
o objeto é o experienciador, aquele que experimenta a 
sensação de gostar, e o sujeito é o tema, aquele que provoca 
o estado psicológico expressado pelo verbo. Em português, 
pelo contrário, o sujeito é o experienciador e o objeto é o 
tema (Mioto; Silva; Lopes, 2004; Ortiz-Preuss, 2017).

Essas distinções sintático-semânticas geram dúvidas 
nos aprendizes brasileiros de língua espanhola, uma vez que 
eles tendem a transferir seus conhecimentos da L1, ou língua 
materna, para compreender e produzir mensagens na L2, ou 
segunda língua (Alvarez, 2002). Essa estratégia de transfe-
rência pode ser acentuada no caso do verbo gustar, porque 
se alinha a uma tendência natural de processamento lin-
guístico, mencionada no Modelo de Processamento do Input, 
de VanPatten (2005), segundo a qual as pessoas tendem a 
processar o primeiro nome ou pronome da frase como sendo 
o sujeito sintático. Assim, ao seguir essa tendência, o apren-
diz brasileiro de espanhol comete erros, já que os ordena-
mentos sintáticos preferenciais são diferentes em cada uma 
das línguas, conforme exposto anteriormente. A esse respei-
to, Dias e Morosov (2013) afirmam que uma das queixas fre-
quentes dos professores da língua espanhola como L2 para 
aprendizes brasileiros é a dificuldade destes em compreen-
der o funcionamento sintático-semântico do verbo gustar.

Diante do exposto, este trabalho tem como objetivo fa-
zer um levantamento das pesquisas sobre o verbo gustar que 
discutam a estrutura sintático-semântica e o seu impacto no 
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processo de aquisição de espanhol como L2 para aprendizes 
brasileiros. O texto está estruturado da seguinte maneira: 
primeiro, realizamos uma breve revisão teórica sobre o ver-
bo gustar; em seguida, descrevemos a metodologia adotada 
para selecionar os estudos aqui apresentados; posterior-
mente, apresentamos a análise de dados; e por fim, expomos 
as considerações finais.

Estrutura sintático-semântica do verbo gustar.

De acordo Cançado, Amaral e Meirelles (2018), no banco 
de dados VerboWeb26, o verbo gostar em português é transiti-
vo e se classifica como verbo de estado psicológico, porque de-
nota um estado emocional. Portanto, na sua estrutura argu-
mental, há dois argumentos: 1) alguém que gosta e 2) algo ou 
alguém de que ou de quem se gosta. Nos verbos psicológicos, 
um desses argumentos é um experienciador, que experimenta 
algo, por meio de um processo psicológico. O experienciador 
pode desempenhar sintaticamente a função de sujeito ou de 
objeto da frase (Cançado, 1996; Cançado, 1997).

O verbo gustar em espanhol também é considerado um 
verbo psicológico ou verbo de afección, porque envolve um 
experienciador e um tema, que é a causa emocional/psico-
lógica. Mas o experienciador dos verbos de afección (psico-
lógicos) é o objeto e não o agente da ação verbal, além de 
não apresentar o traço de voluntariedade (Bosque; Demonte, 

26. Disponível em: http://www.letras.ufmg.br/padrao_cms/?web=verbow

eb&lang=1&page=1461&menu=806&tipo=1

http://www.letras.ufmg.br/padrao_cms/?web=verboweb&lang=1&page=1461&menu=806&tipo=1
http://www.letras.ufmg.br/padrao_cms/?web=verboweb&lang=1&page=1461&menu=806&tipo=1
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2000; Real, 2009, Real, 2010). Em síntese, o objeto indireto do 
verbo gustar equivale a um sujeito semântico, não sintático, 
e o sujeito gramatical não é agente, sendo, semanticamente, 
causa da sensação de gostar.

Conforme o exposto, os argumentos (sujeito e objeto) dos 
verbos gostar e gustar selecionam papéis temáticos diferen-
tes (experienciador ou tema) em cada uma das línguas. Em 
português, o ordenamento sintático preferencial é o canô-
nico, isto é, o SVO, sendo o sujeito um experienciador e o 
objeto um tema. Assim, na frase (1), “Eu gosto de viajar”, a 
palavra “eu” se refere ao sujeito/experienciador e “viajar” se 
refere ao objeto/tema. Por outro lado, em espanhol, a es-
trutura preferencial é a não canônica OVS ou SOV, sendo 
o sujeito um tema e o objeto é um experienciador. Portanto, 
nas frases (2), Me gusta viajar, e (3), Viajar me gusta, me é o 
objeto/experienciador e viajar é o sujeito/tema. A distinção 
sintático-semântica entre o verbo gostar, em português, e o 
verbo gustar, em espanhol, nessas frases, pode ser melhor 
visualizada no esquema a seguir:

(1). [sujeito/experienciador Eu] [verbo gosto] [objeto/

tema de viajar].

(2). [objeto/experienciador Me] [verbo gusta] [sujei-

to/tema viajar].

(3). [sujeito/tema Viajar] [objeto/experienciador me] 
[verbo gusta].
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O esquema das frases evidencia que o aprendiz brasi-
leiro, ao se basear na estrutura do verbo gostar para produ-
zir e compreender frases com o verbo gustar, em espanhol, 
poderá se equivocar. Essa hipótese encontra respaldo tanto 
nos estudos sobre transferências interlinguísticas (Gass; Se-
linker, 2008) quanto no Modelo de Processamento do Input 
(MPI), de VanPatten (2005). O MPI considera que a capaci-
dade de processamento linguístico é limitada, em termos de 
foco atencional, por isso estabelece uma série de princípios 
sobre o modo como os indivíduos processam o input. Um 
desses princípios é o do primeiro nome, estabelecendo que 
os “aprendizes tendem a atribuir papel de sujeito ou agente 
ao primeiro (pro)nome/substantivo que aparece na senten-
ça” (Ortiz-Preus, 2017, p. 793). Em vista disso, é importante 
pesquisar o impacto das distinções estruturais entre o verbo 
gostar e o verbo gustar no contexto de ensino-aprendizagem 
de espanhol. Por esta razão, neste artigo, é feito um levan-
tamento de estudos que tenham abordado esse problema, 
destacando seus principais resultados obtidos. A seguir, ex-
pomos a metodologia utilizada na realização da pesquisa.

Metodologia

Neste artigo é feito um levantamento de pesquisas na-
cionais e internacionais que discutem o funcionamento sin-
tático-semântico do verbo gustar na aprendizagem de espa-
nhol por falantes de português. O levantamento foi feito no 
mecanismo de pesquisa on-line denominado Google Acadê-
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mico, ou Google Scholar, e em dois bancos de dados on-line, 
a SciELO (Scientific Electronic Library Online) e a Biblioteca 
Digital de Teses e Dissertações (BDTD), do Instituto Brasilei-
ro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT).

Escolhemos esses espaços de pesquisa pois a BDTD reú-
ne e dissemina os textos completos das teses e dissertações 
defendidas nas instituições brasileiras de ensino e pesquisa, 
além de a SciELO ser uma base de dados eletrônica e coope-
rativa de periódicos científicos de acesso aberto, publicados 
em quinze países (África do Sul, Argentina, Bolívia, Brasil, 
Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, Espanha, Méxi-
co, Paraguai, Peru, Portugal e Uruguai) e o Google Acadêmico 
ser um mecanismo de busca de produtos acadêmicos, englo-
bando relatórios, artigos, TCCs, teses, dissertações e livros.

As palavras-chave utilizadas nas buscas foram “verbo 
gustar” e “verbo gostar em espanhol”, sem nenhum filtro de 
área temática, idioma e ano, e permitiram identificar 1.093 
trabalhos. Após esse levantamento geral, iniciamos a segun-
da etapa, que consistia em fazer a busca no mecanismo de 
pesquisa e bancos de dados on-line combinando as pala-
vras-chave “verbo gustar” e “verbo gostar em espanhol” ao 
termo “português”. Com esse filtro foram identificados 321 
trabalhos. Posteriormente, começamos a analisar os resu-
mos dos trabalhos encontrados para verificar se atendiam 
ao propósito do levantamento. A partir disso, os trabalhos 
que não atendiam ao objetivo foram excluídos da análise, 
assim como foram excluídos os trabalhos que: i) eram re-
petidos (cada trabalho só foi computado uma única vez) e 
ii) embora contivessem a(s) palavra(s)-chave, não enfocavam 
a discussão da estrutura sintático-semântica do verbo gus-
tar e a aprendizagem de espanhol por falantes de portu-
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guês. Portanto, ao final foram selecionados nove trabalhos 
que atendiam ao propósito deste levantamento, para serem 
analisados com mais detalhamento. O Quadro 1 sintetiza o 
quantitativo de trabalhos identificados em cada etapa.

Quadro 1 - Síntese do processo de busca e seleção das pro-
duções bibliográficas

Banco de 

dados

Levantamento 

geral

Levantamento 

com filtro

Produções 

bibliográficas 

selecionadas

BDTD 5 4 2

SciELO 1 0 0

Google 

Acadêmico

1087 317 7

TOTAL 1.093 321 9

Fonte: Elaboração própria, 2021.

O Quadro 1 mostra que quase 30% dos trabalhos iden-
tificados no levantamento geral guardavam relação com o 
termo “português”, utilizado como filtro, e que desses, apro-
ximadamente 2,8% foram selecionados para a análise. Res-
salta-se que nos trabalhos desconsiderados, muitas vezes as 
palavras gostar ou gustar estavam citadas no estudo, mas o 
foco não era o funcionamento sintático-semântico do verbo 
e seu ensino a aprendizes de espanhol falantes de portu-
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guês, por isso a pesquisa era desconsiderada. O Quadro 2 
apresenta os estudos selecionados para análise, em ordem 
de publicação, do mais recente ao mais antigo, incluindo in-
formações sobre instituição, ano, autor e título.

Quadro 2 - Produções bibliográficas selecionadas

Instituição Ano Autor Tipo: Título

Universidade 

Federa de 

Goiás (UFG)

2017 Preuss, Elena 

Ortiz.

Artigo: Ensino do verbo gustar 

em espanhol para brasileiros: 

intervenção pedagógica baseada 

na instrução de processamento

Universidade 

Federal de 

Campina 

Grande 

(UFCG)

2016 Silva, Ana Ra-

quel Henriques.

Monografia: Un análisis contras-

tivo en español y portugués brasi-

leño de los verbos perceptivos con 

el esquema sintáctico CI+V+SUJ

Universidade 

de São Paulo 

(USP)

2015 Sokolowicz, 

Laura.

Artigo: Cuando las simplificacio-

nes, las distorsiones y los errores 

afectan la representación del fun-

cionamiento de la lengua. Libros 

didácticos en revista

Universidade 

Federal de

Minas Gerais 

(UFMG)

2014 Barros, Cristiano 

Silva de; 

Costa, Elzimar 

Goettenauer de 

Marins;  

Fernandes, Ka-

ren Caroline

Oliveira; 

Barão, Renata 

de Aquino.

Artigo: “Me gustas, te gusto, nos 

gustamos”: outros olhares sobre o 

verbo gustar
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Ministério 

de Educação 

Cultura e

Esporte -

Portugal e 

Universida-

de de Cabo 

Verde

2014 Castromil, Javier 

Díaz; Calvo, 

Laura Torres.

Artigo: El verbo gustar: ¿cómo 

enseñarlo para que les guste a los 

alumnos?

Universidade 

Federal do Pa-

raná (UFPR)

2013 Dias, Luzia 

Schalkoski;  

Morosov, Ivete.

Artigo: O uso do verbo gustar por 

aprendizes brasileiros de espanhol 

como LE

Universidade 

Federal do 

Ceará (UFC)

2012 Pereira, Germa-

na da Cruz; 

Oliveira, André 

Silva.

Artigo: Análisis de errores en 

interlengua oral de estudiantes de 

español como lengua extranjera

Universidade 

Estadual Pau-

lista (UNESP)

2011 Silva, Ivete Ma-

ria Martel da.

Tese: Estudo do marcador gustar 

sob a ótica das operações predi-

cativas e enunciativas: proposta 

reflexiva para o ensino de línguas

Universidade 

Federal de 

Pernambuco 

(UFPE)

2008 Abio 

Vírsida, Gonzalo 

Enrique.

Artigo: Me llamo Pedro y me duele 

la cabeza no es lo mismo ni da 

igual. Presentación de los verbos 

con pronombre en los libros de E/

LE para brasileños

Fonte: Elaboração própria, 2021.

Na próxima seção serão analisados os nove trabalhos 
selecionados.
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Análise de dados

Neste artigo, apresentamos um levantamento de pes-
quisas nacionais e internacionais que discutem o funciona-
mento sintático-semântico do verbo gustar na aprendizagem 
de espanhol por falantes de português. Para isso, após a 
busca em alguns bancos de dados a partir das palavras-
-chave “verbo gustar” e “verbo gostar em espanhol” combi-
nadas com “português”, foram selecionados 9 estudos, sen-
do: uma tese de doutorado, uma monografia e sete artigos 
científicos. A seguir, cada uma das publicações selecionadas 
será brevemente exposta, conforme a ordem de apresenta-
ção no Quadro 2.

Ortiz-Preuss (2017) publicou um artigo na Revista Letrô-
nica, volume 10, número 2, sobre uma pesquisa desenvolvida 
na UFG que analisou os efeitos de uma intervenção basea-
da na instrução de processamento proposta por VanPatten 
(2005) na aprendizagem do verbo gustar por aprendizes bra-
sileiros de espanhol. A autora coletou dados com estudantes 
brasileiros de espanhol em nível inicial, divididos em grupo 
experimental e controle, aplicando pré e pós-teste com tare-
fa de julgamento de aceitabilidade, identificação de sujeito 
da frase e produção de frases utilizando o verbo gustar. Os 
resultados evidenciaram que a aprendizagem do verbo gera 
dificuldades aos estudantes e que a instrução de processa-
mento combinada com instrução tradicional pode oferecer 
benefícios ao processo de aquisição e uso do verbo gustar.
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A monografia de Silva (2016), apresentada ao Curso de 
Licenciatura em Letras - Língua Espanhola do Centro de 
Humanidades da Universidade Federal de Campina Gran-
de, tinha como objetivo analisar e descrever a estrutura CI + 
V + Sujeito encontrada nos verbos gustar, parecer, importar 
e doler, fundamentada na Análise Contrastiva, Análise de 
Erros e Interlíngua. A autora justifica que essa estrutura é 
uma das maiores dificuldades no processo de aquisição da 
sintaxe do espanhol por parte de aprendizes brasileiros e, a 
partir dos resultados, pondera que, provavelmente, o proble-
ma está na gramática internalizada do estudante brasileiro.

O artigo de Sokolowicz (2015), publicado na revista 
SIGNOS ELE (Revista de español como lengua extranjera), 
número 9, analisou as Notas contrastivas entre português e 
espanhol presentes no livro didático Gente - Curso de Espa-
nhol para brasileiros, edição 2007. Na análise, a autora des-
taca que: “i) o verbo gustar apresenta uma estrutura muito 
diferente do verbo gostar do português; ii) se conjuga apenas 
na 3ª pessoa do singular e do plural; iii) vem sempre acom-
panhado de pronome e nunca de preposição de” (Sokolo-
wicz, 2015, p. 7). A partir disso, a autora problematiza essas 
afirmações inadequadas e que só dificultam o entendimento 
desse conteúdo. Para isso, ela discorre sobre as diferenças 
sintático-semânticas do verbo gustar e contra-argumenta as 
informações do livro didático.

O artigo de Barros, Costa, Fernandes e Barão (2014) 
foi publicado na Revista da APEESP, denominada Intersec-
ciones, número 2, e é oriundo de um Projeto de Formação 
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Continuada de Professores de Espanhol como Língua Es-
trangeira, desenvolvido na UFMG e voltado para docentes 
de ensino básico. A publicação teve como objetivo fazer um 
trabalho crítico-reflexivo sobre o verbo gustar devido às difi-
culdades que os professores apresentavam ao usá-lo em sua 
produção oral e escrita. Para isso, foi feito um diagnóstico 
do conhecimento que os professores apresentavam sobre o 
tema, uma análise de como os livros didáticos e gramáticas 
abordavam esse verbo, incluindo, ainda, uma discussão de 
amostras autênticas do espanhol e sua relação com o por-
tuguês. Constatou-se lacunas no conhecimento dos docentes 
sobre o tema e que os livros didáticos analisados apresenta-
vam descrições simplificadas e, muitas vezes, até inadequa-
das. O artigo apresenta também uma proposta de atividades 
que pode ser utilizada no ensino do funcionamento sintáti-
co-semântico do verbo alvo.

Castromil e Calvo (2014) publicaram um artigo no livro 
El español como lengua extranjera en Portugal: retos de la 
enseñanza de lenguas cercanas, no qual apresentam uma 
reflexão sobre as dificuldades de assimilação do verbo gustar 
por parte dos alunos portugueses e as estratégias utilizadas 
por professores de espanhol como segunda língua. Os au-
tores discorrem sobre as diferenças sintático-semânticas do 
verbo alvo em português e em espanhol e, ao final, apresen-
tam uma proposta de ensino desse conteúdo.

Dias e Morosov (2013) publicaram um artigo na Revista 
Intersaberes, volume 8, número 16, o qual foi motivado pelo 
seguinte questionamento: “Por que muitos alunos brasileiros 
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cursando nível pré-intermediário, ou até mesmo intermediá-
rio, ainda produzem formas como *nosotros gustamos de 
estudiar español?” As autoras discutem as diferenças sintá-
tico-semânticas entre o verbo gustar (espanhol) e gostar (por-
tuguês) e argumentam que, como as construções com o verbo 
gostar do português têm a mesma representação semântica 
do verbo gustar, porém, sintaticamente, as funções dos argu-
mentos não coincidem nessas línguas, isso seria a causa das 
dificuldades de aprendizagem dos estudantes brasileiros.

O artigo de Pereira e Oliveira (2012) publicado nos Anais 
da III Jornada em Ensino Língua e Literatura de Espanhol, 
teve como propósito analisar as dificuldades encontradas na 
produção oral de dois estudantes brasileiros de um curso de 
Licenciatura em Letras Espanhol. Os dados evidenciaram 
problemas com o uso do verbo gustar. A partir disso, os auto-
res discutiram a morfossintaxe do verbo alvo e as dificuldades 
dos aprendizes brasileiros, argumentando que, com o avanço 
nos estudos, os aprendizes devem prestar mais atenção para 
evitar expressar-se inconscientemente em “portunhol”.

A tese de Silva (2011) foi desenvolvida na UNESP e abor-
da o verbo gustar em espanhol, com o propósito de observar 
as relações sintático-semânticas que influenciam as diferen-
tes configurações desse marcador, e de entender a causa dos 
problemas de compreensão e uso por aprendizes de espa-
nhol como língua estrangeira. Para isso, a autora se baseou 
na Teoria das Operações Predicativas e Enunciativas pro-
postas por Antoine Culioli e analisou construções concer-
nentes ao verbo gustar em textos produzidos por aprendizes 
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brasileiros na língua meta. Os resultados obtidos confirma-
ram a dificuldade no entendimento desse conteúdo por parte 
dos aprendizes e, por isso, a autora propôs que a ativação do 
saber epilinguístico dos estudantes através da proposição de 
situações de aprendizagem pode aperfeiçoar a aquisição dos 
conceitos gramaticais.

O estudo de Abio (2008), publicado nos Anais do I Con-
gresso Nordestino de Espanhol, aborda dois aspectos rela-
cionados com o ensino do verbo gustar: 1) o motivo da difi-
culdade de dominar o uso do verbo, porque existe confusão 
entre gustar e os verbos reflexivos; e 2) se os livros didáticos 
utilizados para ensino de língua espanhola para brasileiros 
ajudam no entendimento e domínio desses conteúdos. Para 
isso, o autor discute as regras de uso do verbo gustar e ver-
bos reflexivos e analisa nove coleções de livros didáticos di-
recionados a estudantes brasileiros que estudam do sexto ao 
nono ano do ensino fundamental. As análises evidenciaram 
que os livros mais recentes estabelecem relação entre o verbo 
gustar e o verbo agradar no português e a maioria dos livros 
didáticos analisados abordam de maneira indireta os usos 
de pronomes com o verbo gustar e os verbos reflexivos.

As análises expostas anteriormente evidenciam que o 
verbo gustar, em espanhol, pode, de fato, causar dificuldades 
aos aprendizes brasileiros. Ademais, ressaltam a importân-
cia do entendimento do funcionamento sintático-semântico, 
tanto por aprendizes quanto por professores brasileiros de 
língua espanhola.
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Considerações finais

O levantamento bibliográfico exposto neste artigo tinha 
como objetivo apresentar um panorama de estudos nacio-
nais e internacionais sobre o funcionamento do verbo gustar 
e seu impacto na aprendizagem de espanhol por falantes 
de português. Os resultados mostram que as palavras-cha-
ve “verbo gustar” e “verbo gostar em espanhol” detectaram 
1.093 publicações nos três bancos de dados consultados e 
que, usando também o termo “português” o número de es-
tudos diminuiu para 321 publicações, o que equivale a apro-
ximadamente 30% do total. Porém, após a análise dos resu-
mos e aplicados os critérios de exclusão, foram selecionadas 
somente nove publicações que atendiam integralmente aos 
propósitos da pesquisa, ou seja, 2,8% dos textos foram sele-
cionados para análise.

É importante fazer a ressalva de que a escolha das 
palavras-chave tem impacto nos resultados do levantamento, 
havendo a possibilidade de que outros estudos com essa 
temática não tenham sido recuperados pelos mecanismos 
de busca. Entretanto, isso não invalida os resultados obtidos, 
uma vez que permitiram traçar um panorama sobre os 
estudos desenvolvidos sobre o verbo gustar e a aprendizagem 
de espanhol por aprendizes falantes de português. Os 
resultados evidenciaram que entre os nove estudos selecio-
nados, um era uma tese de doutorado, um era uma mono-
grafia de conclusão de curso de graduação, um era um artigo 
publicado em livro e seis eram artigos publicados em pe-
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riódicos científicos. Em termos de abrangência, constata-se 
que três trabalhos são oriundos da Região Nordeste, três da 
Região Sudeste, um da Região Centro-Oeste, um da Região 
Sul e um de Portugal. Esses dados quantitativos evidenciam 
uma demanda por mais pesquisas, tanto em termos de nú-
mero de pesquisas quanto em termos de abrangência.

Cabe mencionar que os estudos analisados abordam a 
temática a partir de diferentes perspectivas teóricas e de fo-
cos de análise de dados. Alguns problematizam a questão 
do ensino por meio da análise de materiais, outros propõem 
atividades ou intervenções pedagógicas para contribuir com 
a eficácia da aprendizagem. Entretanto, a realização de no-
vas pesquisas também se faz necessária para compreender 
o impacto das distinções sintático-semânticas de gostar e 
gustar no processamento da L2 por aprendizes brasileiros.
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A colonialidade do poder/saber e suas implicações 
para as mulheres e os feminismos do Sul Global

Carolina Fernanda Soares Silva (PPGLL/UFG/CAPES)

Resumo

Neste artigo, tenho por objetivo, através da metodologia 
de revisão bibliográfica a respeito da colonialidade do sa-
ber/poder (Quijano, 1997; 2005; Mignolo, 2003) e dos estudos 
decoloniais (Mignolo, 2003) e feministas (Narayan, 1997; Lu-
gones, 2008; Mohanty, 2008; Oyewúmi, 2018; Ribeiro, 2019; 
Gonzalez, 2020 [1988], entre outras), refletir sobre como as 
mulheres foram/são afetadas pela colonialidade do saber/
poder. Concluo que o pensamento decolonial nos proporcio-



306

Sumário

na uma possibilidade de reversão do apagamento de pers-
pectivas que nos possibilitam ouvir verdadeiramente todas 
as mulheres. Assim, devemos buscar e lutar por uma episte-
mologia fronteiriça, que advém da diferença colonial.

Palavras-chave: Feminismo. Mulheres. Colonialidade. 
Decolonial. Epistemologias.

Introdução

O movimento feminista tem, em sua trajetória e práti-
ca histórica, desestabilizado paradigmas e construído epis-
temologias e atuações políticas importantes para que as 
distinções de gênero não sejam determinantes para as re-
lações sociais. Contudo, ainda hoje, para terem seu lugar na 
academia, no sentido epistemológico, as mulheres, mesmo 
as brancas, não são privilegiadas, se olharmos para o todo 
que comanda as universidades. O pior cenário é que as mu-
lheres negras, indígenas, chicanas, indianas, as mulheres no 
Sul Global são apagadas, muitas vezes, dentro do próprio 
feminismo. Aqui, tenho como objetivo refletir sobre como a 
colonialidade do poder/saber incide no que diz respeito às 
epistemologias das mulheres e feministas subalternizadas 
do Sul Global. Reflito sobre quais são as vozes que têm sido 
ouvidas, quais as teorias têm embasado as pesquisas femi-
nistas, de que maneira essas perspectivas únicas afetam as 
mulheres subalternizadas e o que podemos fazer para re-
verter tal situação, pensando no feminismo como um movi-
mento coletivo que busca a pluralidade.
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O artigo está organizado em quatro seções. Na seção 
dois, faço um apanhado teórico geral acerca da colonialida-
de do poder/saber. Já na três, reflito sobre a maneira como as 
mulheres e as feministas são afetadas por tal colonialidade. 
Na seção quatro, apresento a conceituação da alternativa 
decolonial e como ela pode ser aplicada e pensada dentro 
do feminismo.

Ramazanoglu e Holland (2002, p. 44) nos dizem que “as 
investigações feministas do mundo social são preocupadas 
não apenas com a verdade, mas também com a forma como 
o conhecimento é produzido e autorizado”. Neste trabalho é 
justamente isto que faço: penso sobre os conhecimentos pro-
duzidos e disseminados em forma de epistemologias con-
sagradas e sobre o que está por trás dessas grandes nar-
rativas que nos são contadas. Proponho, como alternativa 
às imposições eurocentradas o pensamento decolonial, a fim 
de reverter as mazelas deixadas pela herança colonial que 
disfarçadamente se vestiu de modernidade.

As decisões que as pesquisadoras feministas fazem im-
portam, como dizem as próprias Ramazanoglu e Holland 
(2002). Então, o que faço neste artigo é, ao final, demonstrar 
o posicionamento teórico que decidi buscar.

A colonialidade do poder/saber

Mignolo (2003, p. 47) faz uma analogia interessante so-
bre o que seria a colonialidade: “o lado reverso e inevitável 
da ‘modernidade’ – seu lado sombrio como a parte da lua 
que não enxergamos quando a observamos da terra”.
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A colonização discriminou e “organizou” raças, línguas, 
saberes, sexualidades com base em uma pureza. É daí que 
advém a noção de colonialidade do poder/saber.

Assim sendo, a colonialidade segue (na tentativa de es-
tar) invisível através da reverberação de um pensamento que 
já não mais existe, pois a modernidade a substituiu. Mignolo 
(2014 apud Merlo; Fonseca, 2020, p. 41) ainda aponta que:

a retórica da modernidade, em seu discur-
so universalista de autopromoção, ocultou o 
lado obscuro que permitiu a sua manutenção: 
a violência colonial, empregada sobre aque-
les que foram subjugados e que tiveram suas 
narrativas e experiências negadas pela lógica 
moderna. A colonialidade, portanto, envolve 
todo um complexo de relações desiguais que 
se esconde atrás da retórica da modernidade 
e tenta justificar a violência colonial .

A colonialidade do poder, segundo as postulações de 
Quijano (1997; 2005), implica também nas epistemologias no 
momento em que estas são pensadas para estabelecer signi-
ficados das matrizes de poder e para conduzir a uma mesma 
direção a produção de conhecimento, classificando e reclas-
sificando as pessoas em todo o globo terrestre.

Pensemos então nas epistemologias tidas como cristali-
zadas pela colonialidade do poder e, consequentemente, do 
saber, a partir da ótica de que “uma das razões para se ver 
metade da história é que esta foi sempre contada do ponto 
de vista da modernidade” (Mignolo, 2004, p. 676).
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Assim, a hegemonia centrada na Europa é quem des-
creve os conhecimentos válidos, tidos como verdadeiros de 
maneira universal. O eurocentrismo, então, é uma metáfora 
que se refere à colonialidade do poder.

Outro conceito para pensarmos acerca da temática é o 
de diferença colonial, que, segundo Mignolo (2003), diz res-
peito ao lugar onde a colonialidade do poder é manifestada. 
É onde os projetos globais são

forçados a adaptar-se, integrar-se ou onde são 
adotados, rejeitados ou ignorados. A diferença 
colonial é, finalmente, o local ao mesmo tempo 
físico e imaginário onde atua a colonialidade 
do poder, no confronto de duas espécies de 
histórias locais visíveis em diferentes espaços e 
tempos do planeta (Mignolo, 2003, p. 9).

É também sobre:

o lugar onde se articulou o ‘ocidentalismo’, 
como imaginário dominante do mundo colo-
nial/moderno. Posteriormente o Orientalismo 
e, mais recentemente, os estudos de área, são 
aspectos complementares desse imaginário 
sobrepujante. O fim da Guerra Fria e, conse-
quentemente, a falência dos estudos de área 
correspondem ao momento no qual uma nova 
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forma de colonialismo, um colonialismo glo-
bal, continua reproduzindo a diferença colo-
nial em escala mundial, embora sem locali-
zar-se em um estado-nação. O colonialismo 
global revela a diferença colonial em escala 
mundial quando o ‘ocidentalismo’ se defronta 
com o Oriente como precisamente sua pró-
pria condição de possibilidade – da mesma 
forma que, paradoxalmente, nos séculos 18 e 
19, o Ocidentalismo foi a condição da possibi-
lidade do Orientalismo (Mignolo, 2003, p. 9).

Esses projetos globais sobre os quais Mignolo (2003) fala 
se sucedem historicamente através do cristianismo, da “mis-
são” de civilização, da modernização e seus desenvolvimen-
tos, da globalização (mercado global), do neoliberalismo etc. 
O espírito nacionalista toma conta e o conceito de nação se 
torna chave para se pensar as diferenças coloniais, mas essa 
nação é imaginada, não é real.

São três, segundo Pratt (2013), as expressões que repre-
sentam a nação moderna imaginada, são elas: é limitada, so-
berana e funciona como uma comunidade fraterna e masculi-
na. Não se trata de uma tarefa fácil, então, reflexionar a partir 
das diferenças coloniais, já que inúmeras tensões giram em 
torno de tais perspectivas. É uma reinscrição do passado nas 
transformações do passado. Mignolo (2003, p. 66) ressalta que 
“as diferenças coloniais do planeta são a morada onde habi-
ta a epistemologia liminar”. Então é na diferença colonial que 
está também a epistemologia liminar. Busquemos isso.
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Como as mulheres e as feministas foram/são afe-

tadas pela colonialidade do poder/saber?

As mulheres já são um grupo subordinado e apaga-
do em nossa sociedade. Então, é possível que dentro de um 
movimento que luta pelos direitos destas haver exclusão, de 
certa maneira? A resposta infelizmente é sim, é possível que, 
dentro de um movimento que prega a pluralidade, saberes 
hegemônicos possam se sobressair. É o que tentarei discutir 
nesta seção.

É inegável a importância do movimento feminista, 
já que “graças a sua produção teórica e a sua ação como 
movimento, o mundo não foi mais o mesmo” (Gonzales, 
2020 [1988], p. 43). A epistemologia feminista em si, mesmo 
a perspectiva eurocentrada (moderna), já é subalternizada 
em vários lugares por conta do patriarcalismo vigente. O fe-
minismo é visto, muitas vezes, como não ciência, como algo 
tendencioso e, assim, não é inserido em muitos referenciais 
teóricos na academia. Também, sempre foi entendido pelo 
pensamento hegemônico como um tema de interesse par-
ticular (Segato, 2021). É fato, então, que existe uma divisão 
mundial/sexual do trabalho intelectual.

Segundo Uma Narayan (1997),

A tese fundamental da epistemologia femi-
nista é que nossa posição do mundo como 
mulheres, nos torna possível perceber e com-
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preender diferentes aspectos do ambiente e 
das atividades humanas de forma que desafia 
o viés masculino das perspectivas aceitas. A 
epistemologia feminista é uma manifestação 
particular da percepção geral de que a na-
tureza das experiências das mulheres como 
indivíduos e seres sociais, nossas contribui-
ções ao trabalho, à cultura e ao conhecimen-
to, nossa história e nossos interesses políticos, 
têm sido sistematicamente ignorados ou mal 
representados pelos discursos dominantes de 
diferentes campos. (...) A epistemologia femi-
nista sugere que integrar a contribuição das 
mulheres ao domínio da ciência e do conhe-
cimento não constituirá uma mera adição de 
detalhes; não ampliará meramente a visão, 
mas resultará numa mudança de perspecti-
vas, nos capacitando a ver um quadro bem 
diferente. A inclusão das perspectivas das 
mulheres não significará simplesmente uma 
maior participação delas na prática atual da 
ciência e do conhecimento; mudará a própria 
natureza dessas atividades e sua compreen-
são (Narayan, 1997, p. 276).

Ocorre também, mesmo dentro das discussões feminis-
tas, o apagamento, em diversos momentos, de epistemolo-
gias não europeias tidas como cristalizadas. Ballestrin (2020) 
nos conta que
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A discussão em torno da ‘Mulher do Terceiro 
Mundo’ – categoria que conecta feminismo, 
pós-colonialismo e marxismo – exemplificou 
a incorporação de uma dimensão geopolíti-
ca pela teoria feminista, criando um antago-
nismo entre o feminismo hegemônico e suas 
variações subalternas (Ballestrin, 2020, p. 3).

O feminismo “antes de ser um movimento coletivo de-
terminado por interesses comuns, (...) poderia ser caracteri-
zado como um movimento, uma ação coletiva que possui um 
sujeito coletivo e plural, e cujas afinidades vão sendo cons-
truídas no curso da sua história mediada por aproximações 
e conflitos” (Gonçalves, 2016, p. 346). Ponderemos sobre essas 
complexas pluralidades. Pensemos sobre as mulheres que 
já estão dentro do movimento feminista. Reflitamos sobre as 
pesquisas e todo material que é ensinado e compartilhado 
nas universidades. Pensemos sobre o fato de que o poder 
também está implicado no processo de produção de conhe-
cimento feminista.

Narayan (1997) reflete sobre como as feministas do Oci-
dente, mesmo possuindo, em teoria, um entendimento crítico 
acerca de sua própria cultura, costumam, em variados mo-
mentos, fazer mais parte dela do que pensam e, com isso, 
falham ao visualizar contextos de suas epistemologias ao 
pressupor que suas concepções valem universalmente para 
todas as mulheres e feministas. Ou seja, tendem a partici-
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par do domínio que a cultura ocidental exerce sobre culturas 
não ocidentais.

A socióloga Maria Lugones (2008), criadora do termo 
“feminismo decolonial”, diz que é pregado, muitas vezes, no 
Norte Global, um feminismo hegemônico, de mulheres bran-
cas e ricas que lutam todas por uma só causa. Esquece-se, 
muitas vezes, das particularidades contextuais das mulheres 
do Sul Global.

Segundo Segato (2021), dizer eurocentrismo é outra ma-
neira de dizer racismo, um racismo dos saberes. A coloniza-
ção dos saberes, então, nesse caso, faz o mesmo que o proces-
so de racialização. Sobre isso, segundo Djamila Ribeiro (2019),

quem possui o privilégio social, possui o privi-
légio epistêmico, uma vez que o modelo valori-
zado e universal de ciência é branco. A conse-
quência dessa hierarquização legitimou como 
superior a explicação epistemológica eurocên-
trica, conferindo ao pensamento moderno oci-
dental a exclusividade do que seria conheci-
mento válido, estruturando-o como dominante 
e assim inviabilizando outras experiências do 
conhecimento (Ribeiro, 2019, p. 17).

Oyewúmi (2018) conta sobre como a categoria gênero, 
por exemplo, se articula com o pensamento capitalista euro-
centrado. A categoria, tão discutida no Ocidente (dentro desse 
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sistema moderno/colonial de gênero), não faz sentido algum 
em algumas partes do mundo, como na sociedade africana 
Yorubá, em que não existiam “mulheres” definidas estrita-
mente em termos de gênero, temática, como eu disse, tão di-
fundida pelas feministas do Norte Global. A autora conta que 
entre os Yourubá a posição social das pessoas depende da 
idade: quanto mais velha/o, mais sábia/o, mais importante de 
ser ouvida/o (Oyewúmi, 2018). Oyewúmi (2018, p. 298) ainda 
reflete que “os esquemas conceituais e as teorias do Ociden-
te foram tão difundidos que quase todos os acadêmicos, até 
mesmo os africanos, as utilizam sem questionar.”

Um outro exemplo ao pensar a colonialidade epistemo-
lógica é o falar acerca do uso do véu por mulheres islâmi-
cas, que pode ser percebido por algumas pessoas como uma 
submissão à religião, tema que muitas feministas do Norte 
Global debatem sobre: a religião, que frequentemente apri-
siona mulheres a estilos de vida submissos por medo de uma 
penalização divina.

De acordo com Mohanty (2008), em primeiro lugar,

o uso do véu é um gesto revolucionário e de 
oposição por parte das mulheres iranianas 
de classe média; em segundo, se trata de um 
mandato restritivo e institucional. É a partir 
deste tipo de análise diferenciada e de con-
texto específico que é possível gerar estra-
tégias políticas efetivas. Assumir que só a 
prática de usar o véu nas mulheres em vá-
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rios países muçulmanos indica a opressão 
das mulheres através da segregação sexual 
não é somente analiticamente redutivo, mas 
também inútil quando chega a hora de definir 
estratégias políticas de oposição. Em segundo 
lugar, conceitos como a reprodução, a divisão 
sexual do trabalho, a família, o casamento, 
casa, patriarcado etc. são frequentemente 
usados não especificados em contextos cul-
turais e histórias locais. As feministas usam 
estes conceitos para proporcionar explicações 
sobre a subordinação das mulheres, aparen-
temente tomando sua aplicabilidade univer-
sal como certa. Como é possível referir-se a 
divisão sexual do trabalho quando o conteú-
do dessa divisão muda radicalmente de um 
âmbito a outro, e de uma conjuntura histórica 
a outra? (Mohanty, 2008, p. 14).

Percebemos, dessa maneira, que

as mulheres estão constituídas como mu-
lheres através de uma complicada interação 
entre classe, cultura, religião e outras insti-
tuições e marcos de referência. Não são ‘mu-
lheres’ – um grupo coerente – simplesmente 
em função de um sistema econômico ou uma 
política particular. O reducionismo de seme-
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lhantes comparações transculturais resultam 
na colonização dos elementos específicos da 
existência cotidiana e das complexidades dos 
interesses políticos que representam e mobili-
zam as mulheres de culturas e classes sociais 
distintas (Mohanty, 2008, p. 11).

Além do mais, é evidente a discriminação sofrida pe-
las “amefricanas” e “ameríndias”, cuja grande maioria faz 
parte do proletariado afro-latino-americano, dada a po-
sição social que se articula com a segregação racial e se-
xual (Gonzales, 2020 [1988], p. 51). No caso das perspectivas 
cosmológicas dos povos e consequentemente das mulheres 
indígenas, a luta começa com a existência destas/es e se as-
severa em suas epistemologias. Portanto, “os indígenas que 
sobreviveram pela resistência trouxeram em seus corpos, 
em suas práticas discursivas, em sua existência a resistência 
como parte constituinte de suas epistemologias” (Oliveira; 
Pinto, 2011, p. 326).

Nascimento (2017, p. 67) explica que “desde concepções 
indígenas, a espiritualidade se apresenta como uma impor-
tante dimensão comum, que parece fundar as formas de 
produzir e transmitir conhecimentos”. Os conhecimentos in-
dígenas costumam ser vistos como algo folclórico pelo sis-
tema moderno/colonial, mas, ao fugirmos das amarras da 
colonialidade do poder/saber, percebemos que as cosmolo-
gias, a espiritualidade, tão importantes às/aos indígenas, são 
formas válidas de conhecimento.
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Segundo Gonzales (2020 [1988]), o que ocorre geralmente 
nos textos e na prática feminista é o uso de referenciais for-
mais que indicam uma forma de esquecimento também das 
questões raciais, um “racismo por omissão e cujas raízes (...) 
se encontram em uma visão de mundo eurocêntrica e neoco-
lonialista da realidade” (Gonzales, 2020 [1988], p. 44). Enfim, 
insistir em falar sobre mulheres como universais, esquecendo 
de marcar distinções existentes, faz com que apenas uma par-
te do ser mulher seja considerado (Ribeiro, 2019).

Destaco ainda que as autoras aqui mencionadas e eu 
não queremos dizer, de maneira alguma, que nossas amigas 
americanas do Norte e europeias não tiveram ou tenham 
muito a contribuir à teoria e luta feminista, muito pelo con-
trário, precisamos de todas as mulheres. Mas é necessário 
prestar atenção em evitar generalizações sobre as que mui-
tas vezes não estão na academia e não podem falar por si.

De qualquer modo, e de acordo com Mohanty (2008), as 
práticas feministas acadêmicas estão inscritas em relações de 
poder e, sendo assim, não existe uma academia apolítica. Por 
exemplo, ocorrem também armadilhas: as brasileiras/latinoa-
mericanas produzem conhecimento, não damos importância 
a isso, mas quando os EUA divulgam esse conhecimento, nós, 
brasileiras, latinoamericanas, lemos como se o mérito não 
fosse nosso. É preciso que estejamos sempre alertas.

Mignolo (2003), dessa maneira, também nos faz refletir 
perguntando sobre como seriam nossas reflexões se seguís-
semos as teorias oportunizadas a nós por pensadoras chi-
canas, como Gloria Anzaldúa, Cherríe Moraga, entre outras. 
Vamos pensar sobre isso.
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A decolonialidade e o feminismo decolonial

Para Mignolo (2017),

A decolonialidade não consiste em um novo 
universal que se apresenta como o verdadei-
ro, superando todos os previamente existen-
tes; trata-se antes de outra opção. Apresen-
tando- se como uma opção, o decolonial abre 
um novo modo de pensar que se desvincula 
das cronologias construídas pelas novas epis-
temes ou paradigmas (moderno, pós-moder-
no, altermoderno, ciência newtoniana, teoria 
quântica, teoria da relatividade etc.) (Migno-
lo, 2017, p. 15).

Também, o giro decolonial busca o desenvolvimento de 
uma perspectiva geopolítica do saber a partir de tempo/espaço 
específicos, por meio de um lócus de enunciação que não é de 
uma autora/autor em particular, mas de um/a “outra/o” que 
foi excluída/o da sociedade historicamente (Veronelli, 2021).

Ainda de acordo com Veronelli (2021, p. 83), “nas úl-
timas três décadas, o giro decolonial fez uma intervenção 
crítica para repensar a raça e a formação de subjetividades 
raciais a nível mundial, como ponto de partida para uma 
crítica aos fracassos da modernidade eurocêntrica”.

Veronelli (2021) diz que:
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O giro decolonial movimenta-se em duas dire-
ções simultaneamente. Uma delas é analítica: 
articulada em torno à noção de colonialidade 
do poder, descrevendo o legado vivo do colo-
nialismo espanhol e português do século XVI 
nas sociedades contemporâneas, sob a forma 
de uma organização racializada da sociedade 
que sobreviveu ao colonialismo formal e foi in-
tegrada às sucessivas ordens sociais. A outra 
direção é programática e articula-se em torno 
à noção de decolonialidade. O propósito global, 
horizontal e de longa duração que se pretende 
alcançar é decolonizar todas as áreas da ma-
triz colonial do poder para liberar a plenitude 
das relações humanas (...). Dito de outra forma, 
o giro decolonial não pretende negar as contri-
buições que a modernidade eurocêntrica trou-
xe à história da humanidade, mas sim abrir 
espaço para perspectivas epistêmicas e expe-
riências de vida outras que emanam de uma 
multiplicidade de subjetividades que a relação 
modernidade/colonialidade ignorou, deslocou 
e subalternizou intencionalmente a nível global 
(Veronelli, 2021, p. 84, grifo da autora).

Nascimento (2017) aponta que um projeto decolonial 
tem como fundamento a interculturalidade,
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necessariamente concebido e implementado 
como um diálogo interepistêmico, devendo 
refutar qualquer pretensão de universalida-
de e totalidade, presunções que continuam 
regendo a produção hegemônica de conhe-
cimento nas universidades do sistema-mun-
do moderno/colonial, além de desligar-se da 
matriz colonial de poder que, ao hierarquizar 
raças, posicionou diferentemente conheci-
mentos e modos de pensar dos povos colo-
nizados, subalternizando-os e excluindo-os 
(Nascimento, 2017, p. 57).

Sendo assim, percebemos que uma epistemologia deco-
lonial é ordenadora e liminar e não denotativa e territorial 
(Mignolo, 2003).

Nascimento (2019) fala sobre a importância de buscar-
mos, em nossas pesquisas, uma dimensão prática do conhe-
cimento. Portanto, os saberes precisam ser descolonizados. 
Pensar de maneira decolonial as epistemologias que estuda-
mos e utilizamos de aporte teórico em nossas pesquisas per-
mite que durante o processo de produção de conhecimento 
dentro da universidade possamos buscar modelos, campos 
de pesquisa, escritas, vivências etc. de minorias sociais como 
produção de conhecimento e indagar teorias europeias cris-
talizadas, já que “a universidade é ao mesmo tempo um lu-
gar de reprodução de ideologias de dominação quanto um 
espaço propício à aquisição de consciência política e à luta 
por direitos e cidadania” (Ponso, 2018, p. 1527).
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O feminismo de(s)colonial ou decolonial é o feminismo 
subalterno, como afirma Luciana Ballestrin (2020). Ballestrin 
acredita que descolonizar o feminismo implica descolonizar 
também sua produção teórica, ou seja, considerar as expe-
riências, as vozes e as elaborações das mulheres subalterni-
zadas (Ballestrin, 2020, p. 10).

Pensando então em uma perspectiva decolonial, preci-
samos nos atentar à importância de contemplarmos a outra 
de maneira amorosa, necessitando da retomada do emocio-
nal à pesquisa (Jaggar, 1997). Para Jaggar (1997, p. 160), “(...) 
reconhecer certos aspectos negligenciados da emoção torna 
possível uma consideração mais acurada e ideologicamen-
te menos tendenciosa de como o conhecimento é e de como 
deveria ser construído”. Jaggar (1997) esclarece ainda que a 
perspectiva sobre certa realidade a partir do ponto de vista 
das oprimidas oferece uma visão menos parcial e deturpada 
e, assim sendo, mais fidedigna.

É fato que as emoções sempre vão influenciar nossas 
pesquisas, não há como negar. É fato também que a ciência 
ocidental se diz objetiva e criou o mito do investigador 
imparcial. Segundo Jaggar (1997, p. 171), “a razão tem sido 
associada a membros de grupos dominantes políticos, so-
ciais e culturais e as emoções a membros de grupos subor-
dinados”. Assim, esse ideal do investigador imparcial é um 
mito classista, racista e masculinista e, desse modo, a autora 
ainda diz que as emoções “tornam-se feministas quando in-
corporam percepções e valores feministas, exatamente como 
as emoções são sexistas ou racistas quando incorporam per-
cepções e valores sexistas ou racistas” (Jaggar, 1997, p. 174).
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As emoções não são individuais, involuntárias e pré-so-
ciais como aponta a constituição biologizante. Elas, na ver-
dade, são socialmente construídas em vários níveis e não são 
totalmente involuntárias, podem ser reconstruídas, assim 
como foram construídas socialmente (Jaggar, 1997). Ainda,

As emoções são, pois, vistas erradamente 
como respostas necessariamente passivas ou 
involuntárias ao mundo. Em vez disso, são 
trajetórias através das quais nos engajamos 
ativamente e até construímos o mundo. Elas 
têm tanto aspectos mentais como físicos, que 
se condicionam mutuamente. Em alguns ca-
sos, são escolhidas, mas, em outros, são invo-
luntárias; pressupõem uma linguagem e uma 
ordem social. Podem ser atribuídas às chama-
das “pessoas integrais”, engajadas na ativida-
de contínua da vida social. (...) As emoções e 
os valores estão intimamente relacionados. A 
relação é tão íntima que algumas explicações 
filosóficas sobre o que significa sustentar ou ex-
pressar certos valores reduzem esses fenóme-
nos a nada mais do que ter ou expressar certas 
atitudes emocionais (Jaggar, 1997, p. 166).

Sabemos então que, segundo a tradição positivista do 
mundo moderno/colonial, a razão opera acima de tudo em 
uma pesquisa. Passemos a questionar isso e, nesse sentido, 
compreender que a característica da significativa verdade na 
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emoção está no ato de reconhecer que os valores presumem 
emoções, ao passo que estas abastecem a base empírica 
para os valores (Jaggar, 1997).

A escravização negra e sua experiência histórica foi ter-
rivelmente vivida por mulheres, adultas ou velhas, homens e 
crianças e, segundo Lélia Gonzalez (2020 [1988], p. 52), “foi 
dentro da comunidade escravizada que se desenvolveram 
formas político-culturais de resistência que hoje nos permi-
tem continuar uma luta plurissecular de liberação. A mesma 
reflexão é válida para as comunidades indígenas”. Dito isso, 
saliento a importância do feminismo negro, do feminismo 
indígena e das cosmologias para um feminismo decolonial, 
já que também são costumeiramente descartadas nesse sis-
tema. Essas mulheres têm muito a contribuir à epistemologia 
feminista e como aponta Gonzalez (2020 [1988]), o movimen-
to indígena, a título de exemplo,

cada vez mais forte na América do Sul (Bo-
lívia, Brasil, Peru, Colômbia, Equador) e 
América Central (Guatemala, Panamá e Ni-
carágua), não apenas propõe novas discus-
sões sobre estruturas sociais tradicionais 
mas busca a reconstrução de sua identidade 
ameríndia e o resgate de sua própria história 
(Gonzalez, 2020 [1988], p. 51).
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Como disse Pilar Rodrígues Martinez (2010), nós, femi-
nistas, precisamos ser empáticas, solidárias e emocionarmos 
em nossas pesquisas, mas não esquecer de olhar as subal-
ternas. Temos que participar criticamente dos contextos e 
buscar a fronteira epistêmica. Então, que estejamos atentas 
e que façamos boas escolhas de pesquisa, não separando 
o conhecimento da experiência e evitando generalizações, 
como apontam as autoras aqui citadas. Por um feminismo 
interseccional, decolonial e afro-latino-americano.

Considerações finais

Como ficou perceptível, para mudar a cruel realidade 
onde reside a diferença colonial, é necessário um outro pen-
samento: o decolonial. Este remete-se a uma radicalização, a 
uma mudança/fim de perspectivas eurocêntricas tidas como 
universais. Portanto, é preciso buscar recomeçar e imaginar 
o mundo a partir de um outro olhar: “pensar com” e não 
“pensar em”. Desse modo, as epistemologias das mulheres 
subalternas passam a ser vistas como produção de conheci-
mento, ou seja, são priorizadas, e não mais percebidas como 
objeto de estudo.

Mignolo (2003) propõe que tragamos dimensões antes 
descartadas para o centro, como as emoções, as cosmolo-
gias, as culturas diversas que mencionei anteriormente. É 
imprescindível que fiquemos vigilantes, como feministas e 
pesquisadoras, para evitarmos generalizações e preconcei-
tos, como, por exemplo, com mulheres islâmicas e sua fé, 
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mulheres indígenas e suas cosmologias etc. As mulheres do 
Sul Global precisam ser ouvidas e a sororidade aqui surge 
como uma alternativa feminista à fraternidade masculinista 
a qual Pratt (2013) nos mostrou. Trata-se de buscarmos, em 
nossas pesquisas, trazer para mais perto a voz dessas mu-
lheres apagadas nesse sistema mundo moderno/colonial.

O giro decolonial priorizará a voz do subalterno (Vero-
nelli, 2021) e prezará pela desobediência epistêmica (Szundy; 
Fabrício, 2019). Devemos, nessa perspectiva, partir das pe-
quenas narrativas para pensar nossas pesquisas e nos per-
guntar para quais interesses elas servem.

Essas são as possibilidades do fazer decolonial, é ir além 
do que nos é imposto por uma maioria, é buscar a verdade, 
o que está por trás dos fazeres coloniais que domesticam 
epistemologias e mulheres.

Logo, foi demonstrado que é importante tanto desa-
prender quanto aprender para voltar a aprender. Com esse 
pensamento, dessa pluralidade feminista, complexidade, en-
contros e desencontros, convido a todas e todos a pensarem 
a partir de uma perspectiva decolonial feminista: “(...) a re-
construção do conhecimento é inseparável da reconstrução 
de nós mesmos” (Jaggar, 1997, p. 179).
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Análise pragmática da cultura do estupro em 
textos digitais sobre um estupro coletivo de uma 

adolescente

Leylayne Adriane Ramalho da Silva (PPGLL/UFG)

Resumo

O artigo visa discutir a cultura do estupro abordando 
discursos socialmente naturalizados que culpabilizam víti-
mas de crimes sexuais. O objetivo é identificar em comentá-
rios de internautas e trechos da fala da adolescente vítima de 
estupro coletivo usados por reportagens no site G1 elementos 
linguísticos que apontam para uma cultura do estupro que 
contribui e emerge de uma violência simbólica praticada por 
sujeitos e instituições sociais. O referencial teórico principal 
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são os estudos pragmáticos. Este artigo se fundamenta na 
etnografia digital como base metodológica, reconhecendo-
-a como uma abordagem relevante. Os resultados mostram 
que elementos linguísticos indiciam e corroboram para uma 
cultura do estupro, uma violência simbólica que designa o 
controle de corpos de mulheres em espaços e atividades au-
torizadas para mulheres.

Palavras-chave: Cultura do estupro. Estupro coletivo. 
Violência simbólica. Pragmática. Mulheres.

Introdução

A expressão cultura do estupro surge nos Estados 
Unidos com os movimentos feministas da segunda onda, a 
partir da década de 1970, após observarem e questionarem 
condutas e comportamentos normalizados e naturalizados 
pela sociedade, que culpabilizava as vítimas pelas violências 
sexuais sofridas. De acordo com Albuquerque (2019, p. 11), a 
cultura do estupro designa “o ambiente em que se prevalece 
a violação e a violência sexual contra as mulheres”. Sousa 
(2017) afirma que o estupro ocorre com maior frequência do 
que divulgado, e é praticado, na maioria das vezes, por ho-
mens com plenas faculdades mentais  incentivados por me-
canismos culturais.

Ao compreender a urgência da discussão promovida 
pelo uso da expressão “cultura do estupro”, este artigo dis-
corre e identifica elementos linguísticos sobre o tema estu-
dado em duas reportagens de notícias G1 (http://g1.globo.
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com): “‘O próprio delegado me culpou’, diz menor que sofreu 
estupro no Rio”, publicada em 29 de maio de 2016, e “Polícia 
conclui inquérito de estupro coletivo no Rio com sete indi-
ciados”, publicada em 17 de junho de 2016. As reportagens 
são sobre o estupro coletivo de uma adolescente de 16 anos 
no Rio de Janeiro. Esse caso teve uma grande repercussão e 
discussão popular nacional e internacional.

A identificação e discussão dos elementos linguísticos se 
dá no campo da pragmática, pois compreende-se que essa 
área de estudo da linguística contribui para a discussão de 
temas urgentes da vida cotidiana, aspectos necessários e se-
dentos de discussões na área da linguagem. Entendendo a 
importância e relevância de considerar os contextos sociais é 
que a abordagem metodológica se dá pela etnografia digital, 
analisando comentários e trechos da fala da adolescente ví-
tima de estupro coletivo reportadas pelo site G1.

Fundamentação teórica

Violência sexual é um tema urgente a ser abordado, 
porque as maiores vítimas dessa violência são as mulheres, 
que por muitas vezes são julgadas e responsabilizadas pelos 
crimes sexuais sofridos. Há condutas e comportamentos que 
são aceitos e naturalizados pela sociedade, que culpabili-
za as vítimas, como quando as mulheres são questionadas 
pelas vestimentas que utilizam, o horário em que estão nas 
ruas, as drogas lícitas ou ilícitas que consumiram, o compor-
tamento e conduta que tiveram durante e diante a situação 
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de violência. Ou seja, são questionamentos que fazem com 
que o número de denúncias ainda seja baixo, havendo, as-
sim, uma subnotificação dos casos, seja por medo ou vergo-
nha das vítimas em procurar instituições tanto no âmbito da 
justiça quanto da saúde, no caso a rede de proteção, que é 
tão necessária às vítimas.

Inconformadas ao observarem e questionarem atitudes, 
comportamentos e condutas normalizadas e naturalizadas 
por mecanismos culturais na sociedade, desde a década de 
1970 as feministas têm lutado para que vítimas deixem de 
ser responsabilizas pelos crimes sexuais sofridos e para que 
corpos femininos não sofram mais violências, como a objeti-
ficação, os abusos sexuais normalizados e naturalizados pela 
cultura social, bem como os questionamentos sobre condutas 
com base em papéis sociais esperados das mulheres. Por isso, 
grupos feministas afirmam haver uma “cultura do estupro”, 
e uma obra pioneira para a discussão desse tema, conforme 
Andrade (2018), é Against Our Will: Men, Women and Rape, 
de Susan Brownmiller, publicada em 1975, nos Estados Unidos, 
que discorre sobre os “mitos do estupro” e como o estupro é 
utilizado como instrumento de poder.

A imagem social construída de quem é estuprador e 
quem é a vítima tem sido um desafio para grupos feministas 
que tentam desmistificar a patologização do abusador, como 
sendo um degenerado ou doente mental. Os crimes sexuais 
podem ser praticados e cometidos por homens comuns, que 
conduzem e exercem papéis e práticas sociais comuns, como 
no trabalho e em família. A imagem construída da vítima 
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ideal é aquela que resiste fisicamente à violência sofrida, sen-
do que as sobreviventes podem agir e reagir de diversas for-
mas, algumas podem gritar ou não; entrar em luta corporal 
ou não; podem travar diante da situação; podem cooperar ou 
negociar com os agressores por uma questão de sobrevivên-
cia, em que se veem entre a vida e a morte, e também de 
proteção da sua integridade física. Muitas mulheres deixam 
de registrar os boletins de ocorrência pela violência sexual 
sofrida com receio de serem desacreditadas, julgadas por 
autoridades judiciais, às vezes por possuírem uma relação 
afetiva com os agressores e/ou por desconhecimento sobre 
o que é uma agressão sexual, pois muitas vítimas acreditam 
que a violência sexual só ocorre mediante penetração vaginal 
(Andrade, 2018). Segundo consta no Código Penal Brasileiro, 
no artigo 213 (na redação dada pela Lei n.º 12.015, de 2009), 
“estupro é constranger alguém, mediante violência ou grave 
ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que 
com ele se pratique outro ato libidinoso”. (BRASIL, 2009).

Nesse viés, o desconhecimento da legislação contribui 
para subnotificações de casos e também para a naturali-
zação de condutas aceitáveis pela sociedade que deveriam 
ser punidas e consideradas como crimes sexuais. Por isso, a 
discussão sobre uma “cultura do estupro” se faz necessária. 
No Brasil, a expressão passou a circular com maior frequên-
cia após o estupro coletivo de uma adolescente de dezesseis 
anos no Rio de Janeiro, em 2016. De acordo com Andrade 
(2018), desde esse período grupos feministas têm afirmado e 
criticado a tolerância e o estímulo cultural da sociedade bra-
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sileira ao estupro. Para a autora, a discussão sobre o tema 
não se restringiu à internet e à militância, mas também à 
academia em pesquisas e publicações.

Em casos de estupro coletivo, a patologização acre-
ditada e defendida por muitos em relação aos abusadores 
sexuais se torna um fator questionável. Como afirmar que 
todos os envolvidos no estupro são doentes mentais ou pos-
suem algum desvio para a prática do crime sexual? Cam-
pos et al. (2017) afirmam que o estupro estaria relacionado à 
masculinidade e não a uma personalidade desviante. Con-
forme as autoras, “a cultura americana produz estuprado-
res quando encoraja a socialização de homens a subscrever 
valores como controle, dominação, insensibilidade, compe-
titividade, raiva, agressão e os desencoraja a expressarem 
vulnerabilidade, colaboração e cooperação”. (Campos et al., 
2017, p. 985-986).

Para etas as autoras, não somente as mulheres seriam 
vítimas, mas os agressores também, pois o sistema social e 
cultural os encoraja a ter determinadas condutas e compor-
tamentos que lhes são ensinados. Elas afirmam que não há 
como desvincular a cultura do estupro no Brasil do processo 
de colonização escravocrata, em que os corpos negros eram 
objetificados e tratados como propriedade e os corpos das 
mulheres negras, para além de outras formas de violência, 
eram estuprados de forma sistemática, sendo que a hiper-
sexualização das mulheres negras seria a justificativa para 
os estupros. “Assim o sexismo e o racismo fundamentam a 
cultura do estupro no Brasil. Não é por outra razão que as 
mulheres negras são as que mais sofrem com a violência do-
méstica e sexual em nosso país”. (Campos et al., 2017, p. 989).
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As discussões históricas e sociais no que tange uma 
cultura do estupro são essenciais para a compreensão e 
entendimento do porquê de determinados comportamentos 
serem naturalizados e aceitos pela sociedade e de como cor-
pos femininos são tratados, principalmente quando se in-
tersecciona categorias como classe e raça, sofrendo as mais 
diversas formas de violências, dentre elas a agressão sexual, 
que é ainda tratada de maneira banal pela sociedade e pelos 
órgãos que deveriam inserir vítimas em uma rede de pro-
teção para que assim pudessem se sentir acolhidas e enco-
rajadas a denunciar. Contudo, ainda é necessária a luta e 
engajamento dos movimentos feministas para que direitos e 
justiça possam assegurar o necessário às vítimas.

Abordar sobre violência sexual no campo dos estudos 
linguísticos se faz necessário e urgente, pois a violência sim-
bólica estrutural da sociedade passa pelo campo da lingua-
gem. Os discursos que são ensinados, aprendidos e que cir-
culam na sociedade necessitam de discussões e mudanças, 
principalmente no trato de corpos de vítimas, normalmente 
mulheres, que são violados física e psicologicamente. Por meio 
dos discursos de violência, corpos femininos são objetificados 
e inseridos em lugares e papéis sociais que são obrigados a 
exercerem, e caso saiam dos enquadres sociais estabelecidos, 
principalmente por uma cultura machista e patriarcal, sofrem 
com a violência simbólica, estrutural e institucional. De acordo 
com Silva e Alencar (2013, p. 136-137), “chamamos de violentos 
os usos linguísticos que, ao posicionarem o outro – especial-
mente aquele que representa a raça, o gênero, a sexualidade 
e o território que se quer habitar – num lugar vulnerável, aca-
bam por insultar, injuriar ou violar a sua condição”.
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Os estudos linguísticos contribuem para uma melhor 
compreensão das relações de poder e das condições, estru-
turas e papéis sociais, e um campo linguístico que analisa a 
língua em uso, os diversos contextos e os diferentes sujeitos é 
a pragmática. De acordo com Silva e Alencar (2013), a prag-
mática estuda o uso dos signos no mundo. Conforme Silva 
(2014), a pragmática projeta o uso dos signos, e todo signo é 
pragmático, pois indexa um contexto. Por isso, ao analisar os 
signos que indiciam a violência simbólica é necessário que 
o contexto seja estudado, pois é nele que se pode observar 
as relações de poder, a relação entre os sujeitos, os fatores 
históricos, sociais e culturais que organizam e coordenam os 
contextos em que estão inseridos os sujeitos.

Silva e Alencar (2013, p. 134) afirmam que o 
“significado – mesmo o sentido literal – deri-
va de uma fusão da forma linguística com o 
contexto”. A compreensão dos contextos his-
tórico-sociais é importantíssima para o en-
tendimento de como, pela linguagem, se rea-
liza a violência simbólica, pois o significado 
não se restringe ao signo, mas também das 
circunstâncias em que estão inseridos. Con-
forme o autor e a autora,

Fórmulas discursivas, formas interativas de 
naturalização e legitimação ideológica das 
relações assimétricas de gênero, tornando tê-
nue a divisão entre o ato de violência física e 
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o ato de violência simbólica, entre a violência 
que extirpa a vida e é passível de condenação 
e a violência linguística que não é apenas é 
aceita, mas é cantada, dançada e aplaudida 
em festas e brincadeiras populares. (Silva; 
Alencar, 2013, p. 274).

É mais fácil punir a violência física, sem falar também 
que ela causa mais comoção e indignação social do que a 
violência linguística, pois muitos pensam que as palavras 
“estão aos ventos”, mas no caso da violência simbólica há 
uma prática e ação, de instituições e sujeitos sociais, de ig-
norar a capacidade das palavras de ferirem, traumatizarem 
e violentarem e/ou revitimizarem as vítimas. Então, o não 
questionamento e a não identificação e punição dessa forma 
de violência faz com que a violência linguística continue a 
circular com naturalidade e pelas instituições sociais, ao in-
vés de aumentar denúncias e punições.

Metodologia

Este artigo se fundamenta na etnografia digital como 
base metodológica, reconhecendo-a como uma abordagem 
epistemológica, e não como um simples método de pesqui-
sa (Silva, 2018). A pesquisa etnográfica tem a sua origem 
na Antropologia, mas tem contribuído com outras ciências, 
assim como com os estudos de linguagem. Segundo Silva 
(2018), a pesquisa etnográfica tem se interessado pelas práti-
cas on-line e off-line, observando e analisando:
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“o repertório comunicativo das pessoas – as complexi-
dades do ‘global’, o ‘local’ e o ‘translocal’, e as formas nas 
quais as pessoas tornam materiais semióticos que circulam 
(globalmente) parte de seus próprios repertórios, podem to-
dos ser trançados online.” (Silva, 2018, p. 22).

A pesquisa etnográfica é flexível e se adapta, ou seja, 
acompanha as mudanças e desenvolvimentos sociais (Silva, 
2018), por isso, interessa-se pelos estudos digitais. Muitos es-
tudos e pesquisas de etnografia digital “têm sido feitos no 
sentido de discutir sobre o cenário atual da internet e das 
tecnologias digitais, especialmente no que tange a questões 
de contexto e contextualização, como audiência, colapso de 
contexto, dinâmica online - off-line e big data.” (Vallada, 
2020, p. 1159).

O acesso e a velocidade com que as informações e tex-
tos circulam, por meio da tecnologia e em seus mais diversos 
designs, e também o grande e diverso acúmulo de dados ge-
rados (big data), necessitam ser observados e compreendidos 
dentro de suas complexidades e contextos. Conforme Santos,

A análise do acúmulo de dados a partir de conceitos dos 
estudos da linguagem pode se realizar tendo como princípio 
o fato de que dados digitais são (ou convertem-se em) signos 
de linguagem. Postagens em redes sociais, vídeos, imagens, 
mapas, áudios, anúncios e tantos outros dados anexados 
diariamente na rede são objetos virtuais significantes, consi-
deravelmente presente nas práticas da linguagem cotidiana 
na última década. (Santos, 2016, p. 11).

O uso das tecnologias faz parte das práticas sociais, são 
extensões do corpo humano de várias pessoas, assim como 
as ferramentas digitais ampliam o psíquico e o social, pois 
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o meio não é neutro, pode estabelecer novos padrões, novas 
estruturas e um novo ambiente nas/para as práticas comu-
nicativas (Santos, 2016).

Ao analisar essa não neutralidade do meio, este trabalho 
discute sobre comentários realizados por internautas a partir 
de uma reportagem do site G1 e trechos da fala da vítima 
concedida ao programa Fantástico da Rede Globo, transcrita 
para uma reportagem do site G1. O caso estudado é de uma 
jovem de 16 anos do Rio de Janeiro que sofreu um estupro 
coletivo por mais de 30 homens, na zona Oeste do Rio, no 
Complexo das Favelas São José Operário, no bairro de Jaca-
repaguá. Conforme Albuquerque (2019), a divulgação de um 
vídeo no Twitter de um dos envolvidos, trouxe à tona cenas da 
adolescente sendo estuprada e vários homens no local.

Após a exposição do vídeo, houve comoção e denún-
cias de internautas sobre o caso nas redes sociais. Confor-
me consta na reportagem “Vítima de estupro coletivo no 
Rio conta que acordou dopada e nua”, do site G1, em maio 
de 2016, uma pessoa fez a denúncia anônima ao Ministé-
rio Público do Rio de Janeiro, apresentando o vídeo e prints 
que relatam o ocorrido, por meio das mídias sociais, e mais 
de 800 comunicações sobre o caso são feitas à ouvidoria. A 
repercussão foi em âmbito nacional e internacional, o que 
trouxe à tona a discussão sobre uma “cultura do estupro” 
por grupos feministas e populares.

A reportagem publicada pelo site G1, no dia 17 de ju-
nho de 2016, intitulada “Polícia conclui inquérito de estupro 
coletivo no Rio com sete indiciados”, de Matheus Rodrigues, 
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permitiu um campo para comentários de internautas. Como 
verificado pela articulista, nem todas as reportagens que 
estão relacionadas ao caso de estupro coletivo ocorrido em 
2016 pelo site G1 permitem comentários dos leitores. Essa 
reportagem, até 6 de setembro de 2021, traz 606 comentários. 
Dentre esses, selecionei alguns comentários para abordar a 
cultura do estupro e os analiso na seção seguinte.

Resultados e discussão

Na Figura 1 vemos um print de dois comentários de in-
ternautas sobre o caso:

Figura1 - Comentários de internautas 1

Fonte: Área de comentários na reportagem do site G1, 2016.27

27. Disponível em: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/06/

policia-conclui-inquerito-de-estupro-coletivo-no-rio-com-sete-indi-

ciados.html. Acesso em: 06 set. 2021.

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/06/policia-conclui-inquerito-de-estupro-
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/06/policia-conclui-inquerito-de-estupro-
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O autor do primeiro comentário culpabiliza as vítimas 
por estupros sofridos em uma perspectiva religiosa, asso-
ciando o crime sexual ao pecado, sendo a mulher “merece-
dora” de punição para que assim pudesse aprender. Pode-se 
inferir, a partir do excerto, que a mulher tem ambientes ade-
quados a frequentar, como a igreja, não somente por uma 
questão de segurança, mas como ambientes “corretos” para 
uma mulher sem “pecado” e sem “dívida com Jesus Cristo” 
socializar. O comentário estabelece que mulher é pecadora, 
assim como abordado na história de Adão e Eva e o paraíso, 
em que a mulher seria responsável pela queda do paraíso 
por causa da desobediência a Deus, sendo, portanto, mere-
cedora de punições e dores.

O discurso religioso presente no comentário do inter-
nauta, abordado pelos signos “igreja”, “bíblia”, a autorida-
de religiosa, neste caso, o “pastor”, “pecado”, “Jesus Cristo” e 
“aprender”, reforça e endossa a conduta moral esperada de 
mulheres, ou seja, nem todos os ambientes são permitidos às 
mulheres, como uma festa em uma comunidade, pois lugar 
que seriam seguros e corretos de se frequentar seriam igre-
jas e casas de família. Em caso de comportamentos e atitu-
des desviantes dentro de uma perspectiva moral religiosa, a 
mulher seria merecedora de punição, pois espera-se que as 
pessoas possam aprender com as “consequências” dos seus 
“pecados”. O discurso aqui analisado no excerto do inter-
nauta não representa a visão de todas as instituições cristãs 
religiosas, seus membros e líderes, mas exemplifica como o 
discurso religioso pode ser utilizado para culpabilizar víti-
mas pelas violências sexuais sofridas.



344

Sumário

O segundo comentário da Figura 1 também retrata as 
condutas socialmente esperadas que mulheres devem ter e 
apresentar, como o caso aqui analisado. O fato de a avó da 
adolescente em reportagem ao G1 afirmar que ela faz uso de 
drogas28 endossa comentários de que ela tenha feito sexo em 
troca de drogas, por haver um estereótipo de que viciadas rou-
bam ou se prostituem para manter o vício. Não somente nesse 
comentário apresentado, mas também em outros da mesma 
reportagem, as pessoas utilizam o uso de drogas como argu-
mento para “responsabilizar” vítimas pelos abusos sofridos.

Outro fator indiciado no comentário é em relação à fa-
mília, em que a adolescente não teria o comportamento e 
conduta de uma “menina de família”, os signos que trazem o 
questionamento e crítica “Cadê a família?” e “A garota sumiu 
por dois dias” reforçam a ideia de que a mulher deve estar 
inserida em um modelo de família tradicional e patriarcal, 
sob os cuidados e proteção de uma família, prestando contas 
de suas ações e restringindo sua circulação. Os excertos res-
ponsabilizam e indagam sobre um possível descaso da fa-
mília diante do desaparecimento da adolescente. Em repor-
tagens no site G1, nota-se que a pessoa da família que estava 
presente e acompanhou a vítima à delegacia era a avó.

Na Figura 2, novamente surgem os papéis sociais espera-
dos que mulheres exerçam e os possíveis locais que as mulhe-
res podem frequentar para estarem seguras de crimes sexuais.

28. Disponível em: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/05/

vitima-de-estupro-coletivo-no-rio-conta-que-acordou-dopada-e-nua.

htmlAcesso em: 06 set. 2021.

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/05/vitima-de-estupro-coletivo-no-rio-conta-
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/05/vitima-de-estupro-coletivo-no-rio-conta-
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Figura 2 – Comentário de internautas 2

Fonte: Área de comentários na reportagem do site G1, 2016.29

A Figura 2 traz comentários de quatro internautas. Os 
três últimos comentários remetem ao primeiro. Nesses co-
mentários é possível analisar que as condutas esperadas são 
os afazeres domésticos e os estudos, e que os locais seguros 
são os ambientes casa e escola. As ações e papéis sociais es-
perados para uma mulher estão indiciadas em signos como 
“ajudando os pais”, “lavando roupa”, “arrumando a casa”, 

29. Disponível em: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/06/

policia-conclui-inquerito-de-estupro-coletivo-no-rio-com-sete-indi-

ciados.html.Acesso em: 06 set. 2021.

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/06/policia-conclui-inquerito-de-estupro-
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/06/policia-conclui-inquerito-de-estupro-
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“cuidando do filho”, “pegasse um livro de estudo”. Esses ín-
dices trazem à tona os locais aos quais as mulheres são sub-
metidas na sociedade, e os papéis que elas têm que exercer 
socialmente. Caso a mulher desvie desse ambiente e papel 
social, ela se torna responsável pelo crime sexual que sofreu, 
visão indiciada pelos signos “não seria estuprada”, ou seja, a 
vítima é culpabilizada pelos abusos sofridos.

O segundo comentário concorda com o texto exposto no 
primeiro “Você esta certo”, e argumenta “ninguém nunca foi 
estuprado em casa”, ou seja, o comentário ignora estupros 
que são cometidos por membros de uma família, como pais, 
padrastos, tios, irmãos etc., indiciando, assim, a casa como 
um lugar sempre seguro às mulheres, o que não condiz com 
a realidade. Casos de estupro envolvendo estranhos tendem 
a ser mais denunciados, enquanto os casos que ocorrem por 
membros familiares ou conhecidos têm uma maior subnoti-
ficação devido ao medo, vergonha das vítimas, ameaças dos 
abusadores, e as relações afetivas entre vítima e estuprador.

Os dois últimos comentários da Figura 2 trazem o sig-
no “bacanal” para questionar a acusação de estupro que a 
vítima faz. Esse signo traz a discussão do consentimento e 
não consentimento da vítima ao sexo. No excerto “Estupro 
ou bacanal?!”, tanto as palavras quanto os sinais de pontua-
ção reforçam essa deslegitimação da acusação de estupro, 
de consentimento e não consentimento.

No quarto comentário “Era bacanal até ela ficar desacor-
dada, e quando ela ficou desacordada passou a ser estupro”, 
a internauta afirma que haveria um consentimento entre a 
vítima e os agressores, e complementa pedagogicamente que 
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o fato de ela estar desacordada caracteriza toda a relação se-
xual posterior ao blecaute como estupro. No entanto, para fa-
zer isso, a pessoa constrói a própria narrativa e interpretação 
sobre e a partir do caso, ignorando  as declarações da vítima 
de que ela não consentiu nem quando ainda estava acordada, 
bem como as conclusões da investigação.

São vastos os comentários do tipo dos presentes nas Fi-
guras 1 e 2 que poderiam ser selecionados da reportagem do 
site G1 para discorrer sobre uma cultura do estupro presen-
te no Brasil, mas selecionar trechos da entrevista da vítima 
concedida ao programa Fantástico e transcrita pela reporta-
gem do G1 ‘O próprio delegado me culpou’, diz menor que 
sofreu estupro no Rio revela ainda um despreparo de pro-
fissionais das instituições e órgãos públicos, que deveriam 
assegurar redes de proteção às vítimas no que tange à saúde 
e à justiça, e conduzir as investigações sem revitimizar as so-
breviventes de crimes sexuais. Como pode-se observar pelos 
comentários de internautas, as vítimas ainda estão expostas 
aos julgamentos e idealizações de quem pode ser considera-
da vítima ou não. Por isso, considero válida a discussão so-
bre uma cultura do estupro a partir da fala da adolescente.

Em entrevista ao Fantástico, no dia 29 de maio de 2016, 
assim presente na reportagem do site G1, a adolescente que 
sofreu um estupro coletivo no Rio de Janeiro afirma que o 
delegado-titular da Delegacia de Repressão a Crimes de In-
formática (DRCI), Alessandro Thiers, teria a culpabilizado 
pelos estupros sofridos. Segue abaixo o print do trecho da 
reportagem que inclui entre aspas a fala da adolescente, en-
textualizando como discurso citado.
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Figura 3 – Trecho da reportagem G1 1

Fonte: Print de trecho da reportagem do site G1, 2016. 30

30. Disponível em: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/05/o-

proprio-delegado-me-culpou-diz-menor-que-sofreu-estupro-no-rio.

html. Acesso em: 06 set. 2021.
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A percepção expressa pela adolescente sobre as condu-
tas e questionamentos do delegado que investigava e apu-
rava o caso remete à violência simbólica vivida por muitas 
vítimas de crimes sexuais, assim como ela afirma que muitas 
denúncias deixam de ser registradas devido à forma como 
as sobreviventes são tratadas e questionadas em instituições 
que deveriam estar preparadas para recebê-las e fornecer 
a rede de proteção tão necessária às vítimas para uma in-
tegridade física e psicológica. Quando ela traz “O próprio 
delegado me culpou” e “Tentaram me incriminar, como se 
eu tivesse culpa por se estuprada” reforça como a violência 
simbólica revitimiza a sobrevivente, como o uso de signos es-
pecíficos como “me conta aí” demonstra um não acolhimento 
e um descaso com a vítima e o seu relato.

Por isso, a análise dos estudos linguísticos em uma 
abordagem pragmática da violência simbólica se faz neces-
sária, pois os usos dos signos, as escolhas lexicais, o con-
texto, assim como o descrito pela vítima, “Começando por 
ele, tinha três homens dentro de uma sala. A sala era de 
vidro, todo mundo passava via. Ele colocou na mesa as fotos 
e o vídeo. Expôs e falou: ‘me conta aí’.”, escancaram como 
o trauma da vítima pode não estar somente relacionado à 
violência sexual sofrida, mas também aos elementos linguís-
ticos e contextuais que poderão revitimizá-la e/ou fazer com 
que se sinta culpada pela agressão sexual.
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Figura 4 – Trecho da reportagem G1 2

Fonte: Print de fala transcrita da adolescente na reportagem do site G1, 2016.31

Assim como abordado na Figura 4, as perguntas do de-
legado à adolescente, conforme ela conta, demonstram um 
despreparo sobre como a vítima tem que ser ouvida e per-
guntada e expõem como mulheres são questionadas por au-
toridades, em delegacias, sobre a violência que sofreram. O 
signo “isso”, em “Ele perguntou se eu tinha o costume de fazer 
isso, se eu gostava de fazer isso [sexo com vários homens]” 

31. Disponível em: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/05/o-

proprio-delegado-me-culpou-diz-menor-que-sofreu-estupro-no-rio.

html. Acesso em: 06 set. 2021.

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/05/o-proprio-delegado-me-culpou-diz-menor-
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/05/o-proprio-delegado-me-culpou-diz-menor-
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indexa as palavras que foram silenciadas no contexto, nesse 
caso “sexo com vários homens”, o que remete à violência e 
traumas sofridos. Assim, o caso foi encaminhado e passou a 
ser acompanhado pela Delegacia da Criança e Adolescente 
Vítima (DCAV) e pela delegada Cristiana Onorato.32

A discussão em torno desse caso de estupro coletivo, 
por meio das mídias sociais, reverberou um assunto que é 
urgente de ser tratado: a naturalização e a culpabilização 
das vítimas pelas violências sexuais sofridas. Discorrer so-
bre uma “cultura do estupro” é uma luta anti-estupro, é agir 
para que mulheres não sofram violências e, caso sofram, 
busquem redes de proteção a vítimas.

Considerações finais

Os resultados da análise mostram que tanto a reporta-
gem quanto os comentários indiciam os elementos que com-
põem a cultura do estupro, tal como a literatura sobre o tema 
tem mostrado (Andrade, 2018; Albuquerque, 2019; Campos 
et al., 2017; Sousa, 2017): espaços autorizados para mulhe-
res; atividades autorizadas para mulheres; e ambiguidade de 
consentimento para mulheres. Sendo assim, vemos o contro-
le dos corpos das mulheres como parte da cultura do estu-
pro: locais e atividades apropriados a corpos de mulheres e 
retirada do controle de consentimento da voz das mulheres. 

32. Disponível em: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/05/

apos-criticas-investigacao-de-estupro-mudara-de-delegacia-no-rio.

html. Acesso em: 06 set. 2021.

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/05/apos-criticas-investigacao-de-estupro-
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/05/apos-criticas-investigacao-de-estupro-
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Esse controle dos corpos das mulheres se converte em violên-
cia simbólica nos comentários, na reportagem e na narrativa 
do atendimento na delegacia contra as mulheres (neste caso, 
uma adolescente) que não se submeteram a este controle.

A violência simbólica emerge das estruturas sociais, 
culturais, históricas e, principalmente, das relações de po-
der existentes. Promover uma discussão sobre essa violência 
presente em crimes sexuais se faz necessário, pois mulheres 
sofrem com uma cultura que normaliza dizeres, comporta-
mentos e atitudes, as quais, consequentemente, naturalizam 
a violência sexual. Propor uma análise sobre uma “cultura do 
estupro” existente é lutar para que sobreviventes possam ter 
acesso às redes de proteção e não sejam mais revitimizadas 
pelos sistemas que deveriam assegurar um ambiente aco-
lhedor e seguro, capaz de garantir direitos e diminuir sub-
notificações de casos de crimes sexuais. Abordar sobre uma 
“cultura do estupro” em estudos linguísticos é compreender 
como, por meio da linguagem, se pratica a ação, os contextos 
em que os textos estão inseridos e quem são os corpos/sujei-
tos que fazem e sofrem com a violência simbólica.
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Ensino de metáfora e metonímia no contexto da 
pandemia do novo coronavírus

Ivani Alberto das Dores (PPGLL/UFG) 

Leosmar Aparecido da Silva (PPGLL/UFG)

Resumo

A presente pesquisa objetiva tratar do ensino da metá-
fora na perspectiva da Linguística Cognitiva, relatando uma 
experiência de trabalho realizada durante a pandemia do 
novo coronavírus. O embasamento teórico deste artigo está 
centrado, principalmente, em Lakoff e Johnson (2002), Silva 
(2007), Ferrari (2014), dentre outros. No que se refere à meto-
dologia, o material de análise foi constituído por uma ativi-
dade de interpretação de metáfora e metonímia sobre a pan-
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demia do novo coronavírus aplicada a estudantes do 9º ano 
do Ensino Básico. Os resultados revelam que a metáfora e a 
metonímia são importantes recursos a serem explorados em 
sala de aula para desenvolver a habilidade de interpretação 
de texto. Trabalhos dessa natureza contribuem para haver 
referências que aliem o estudo da metáfora e da metonímia 
ao ensino de língua materna.

Palavras-chave: Linguística Cognitiva. Metáfora. Meto-
nímia. Ensino.

Considerações iniciais

O presente artigo é uma parte da pesquisa de Mestra-
do realizada na UFG entre os anos de 2020 e 2021. A pes-
quisa tem uma preocupação quanto à implementação das 
ferramentas da Linguística Cognitiva, especificamente da 
metáfora e da metonímia, no ensino regular, as quais estão 
presentes, de acordo com Lakoff e Johnson (2002), em nossa 
linguagem, em nosso pensamento e em nossa ação.

As teorias da linguagem sempre refletem concepções 
particulares do fenômeno linguístico, concebidas em função 
das posturas científicas da tradição cultural em que estão 
inseridas. Em cada época, as teorias linguísticas definem, 
a seu modo, a natureza e as características relevantes do 
fenômeno investigado. É, por exemplo, o caso da metáfora, 
que por muito tempo foi e ainda é estudada nos campos da 
literatura e da argumentação.
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Nos estudos linguísticos, após a publicação de Meta-
fhors we live by (Lakoff; Johnson, 1980), a pesquisa sobre 
metáfora floresceu e muito contribuiu para o entendimento 
e para a atuação desse mecanismo linguístico na lingua-
gem, no pensamento e na ação dos sujeitos. Na perspectiva 
da Teoria da Metáfora Conceitual (TMC), de Lakoff e John-
son (2002), a metáfora pode ter como base fundante tanto a 
corporeidade (experiências sensório-motoras) quanto a di-
mensão cultural da experiência (Kövecses, 2005, 2010). As-
sim, estudar a metáfora passou a representar um importante 
instrumento para a compreensão do papel do corpo e da 
cultura intermediados pela metáfora na produção de senti-
dos. Estudar esse mecanismo aplicado ao ensino representa, 
além da dimensão corporal e cultural, um instrumento ain-
da mais importante, dada a sua importante participação nas 
realizações verbais, orais, escritas e não verbais do cotidiano.

No que concerne à metonímia, observa-se que, quando 
comparada à metáfora, recebeu menos atenção dos estudio-
sos, embora, em especial nos estudos da linguística cogniti-
va, percebe-se um aumento significativo de trabalhos dedi-
cados ao tema, com evidência para os trabalhos de Lakoff 
(1987), Lakoff e Johnson (2002), Radden (2003), Ferrari (2014), 
Silva (2012) e outros que a estudam também em termos cog-
nitivos como sendo um fenômeno conceitual.

Nessa direção, o presente artigo associa-se a estudos que 
expandiram a função da metáfora e da metonímia para além 
do seu conceito tradicional. Adota-se aqui a concepção de me-
táfora e de metonímia conforme a perspectiva da Linguística 
Cognitiva, como realizações verbais não somente literárias e/
ou argumentativas, mas mecanismos inerentes à cognição.
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O artigo está organizado da seguinte forma: na seção 1, 
tratamos da metáfora e da metonímia na perspectiva clássica, 
como figuras de linguagem. Na seção 2, tratamos da metáfora 
e da metonímia sob a perspectiva da Linguística Cognitiva. Na 
seção 3, apresentamos os materiais e métodos da pesquisa. Na 
seção 4, por fim, apresentamos a análise da metáfora e da me-
tonímia aplicadas ao ensino, por meio da análise de atividades 
interpretativas elaboradas e aplicadas a alunos do 9º ano do 
Ensino Fundamental de uma escola de Goiânia.

A metáfora e a metonímia na visão clássica

Abordar a metáfora e a metonímia na visão clássica é 
importante para compreendermos a visão atual que tanto a 
escola quanto materiais didáticos adotam em relação a esses 
dois mecanismos.

A linguagem sempre foi objeto de estudo de diversas 
teorias. De acordo com Juliani e De Pietro (2017), sua mais 
distante origem está no século V a.C., quando foi matéria de 
estudo de Platão e Aristóteles. Foi objeto de estudo também 
dos romanos Cícero e Quintiliano, e de Agostinho de Hipona. 
Dentre os autores modernos destacam-se Perelman (1958), 
que mostrou o valor argumentativo da metáfora e da metoní-
mia, e Santos (2011), que, por outro lado, reflete que desde há 
muito tempo a metáfora e a metonímia foram reconhecidas 
sob o paradigma objetivista como desvios linguísticos.

Segundo Juliani e De Pietro (2017), até o século XIX, tanto 
a metáfora quanto a metonímia foram compreendidas apenas 
como figuras de linguagem e como recursos linguísticos que 
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permitem enriquecer nossa fala ou escrita, tornando-as mais 
expressivas. A metáfora é conceituada como a transferência 
de um significado de um termo para outro, em que há uma 
comparação interna por meio da qual se diz objetivamente 
uma coisa querendo subjetivamente dizer outra. A metonímia 
diz respeito à troca de um termo por outro similar, comuni-
cando, assim, uma ideia de uma forma diferente daquela em 
que não há utilização do recurso. Essa troca é possível porque 
há uma relação de contiguidade entre as palavras, dada a 
existência de algum sentido comum entre ambas.

De acordo com Silva (2007), a reflexão sobre a língua 
tem sido apoiada pelos estudos que são realizados desde a 
antiguidade clássica. Das teorias mais antigas sobre metá-
fora, a mais conhecida é a de Aristóteles. Seus conceitos e 
classificações ainda são referência em muitos trabalhos mo-
dernos. A teoria de Aristóteles acerca da metáfora encon-
tra-se nas obras Retórica e Poética, em que a metáfora está 
ligada a um efeito persuasivo, pois, para Aristóteles, também 
a poesia tem o dever de persuadir.

Paiva (2010) salienta que Aristóteles não fazia distinção 
entre metáfora e metonímia. Para a autora, Aristóteles faz 
quatro classificações para metáfora, das quais duas “são o 
que hoje conhecemos como metonímia, ou seja, as relações 
parte/todo e vice- versa”. (Paiva, 2010, p. 21).

A tradição gramatical, em grande parte influenciada 
pela tradição grega, adota a perspectiva que vê a metáfora e 
a metonímia como figuras de linguagem e como figuras re-
tóricas. É por esse motivo que, seguindo essa tendência, boa 
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parte dos materiais didáticos de língua portuguesa aplica o 
estudo da metáfora e da metonímia à análise de textos lite-
rários ou veem esses dois mecanismos de produção linguís-
tica na sua relação com a argumentação.

Apresentamos, a seguir, uma outra perspectiva de abor-
dagem e estudo da metáfora e da metonímia: a da linguís-
tica cognitiva, que, tal como afirmamos na introdução deste 
artigo, concebe as formas de conhecimento e de produção 
linguística como advindas, em boa parte, das interações 
do homem com o mundo físico e cultural. Essas interações, 
uma vez transformadas em linguagem, tendem a se abstrair 
e, nesse processo, surgem a metáfora e a metonímia, mais 
como estruturas de pensamento do que propriamente como 
figuras literárias e retóricas.

A metáfora e a metonímia sob a perspectiva da 

Linguística Cognitiva

A Linguística Cognitiva (LC), segundo Silva (1997), sur-
giu na década de 70 devido à insatisfação dos estudiosos 
com o enfoque formal utilizado para o estudo da língua. Ela 
se firmou com o aparecimento da Ciência Cognitiva entre 
1960 e 1970 e constitui área interdisciplinar que envolve a 
filosofia, a psicologia, a neurociência e a linguística.

A Linguística Cognitiva parte da experiência do usuário 
da língua com o mundo para empreender certos fenômenos 
que relacionam linguagem e pensamento. Para Ferrari (2014), 
o significado de uma expressão linguística não reflete dire-
tamente a relação entre a palavra e o mundo, mas é sempre 
mediado por processos inerentes à cognição humana.
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É cara para a linguística cognitiva a noção de 
conceptualização. Para Silva e Batoréo (2010, p. 233), a con-
ceptualização é “um dos princípios essenciais da Linguística 
Cognitiva”. Para os autores,

um processo de conceitualização consis-
te numa determinada perspectivação do 
conceitualizador relativamente a uma 
entidade ou situação. Isso quer dizer que 
a conceitualização envolvida no significa-
do de uma expressão lexical ou gramati-
cal não pode ser caracterizada somente 
em termos das propriedades do objeto de 
conceitualização, mas tem que necessa-
riamente ter em conta o sujeito de con-
ceitualização. (Silva; Batoréo, 2010, p. 233).

Em oposição ao gerativismo, a LC defende a não modu-
larização da mente. Para a LC, princípios cognitivos gerais 
são compartilhados pela linguagem e outras capacidades 
cognitivas, prevendo a interação de estrutura linguística e 
conteúdo conceitual (Silva, 1997). Assim, atenção, focaliza-
ção, perspectivação e memória são alguns mecanismos cog-
nitivos que atuam juntamente com a linguagem para produ-
zir significados nas línguas.

Um dos temas estudados pela linguística cognitiva é a 
metáfora. Nos estudos sobre metáfora, considera-se que os 
dados da experiência concreta no mundo contribuem para 
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que o usuário da língua possa utilizá-los para compreen-
der tanto conceitos abstratos quanto concretos. É o caso, por 
exemplo, do conceito de amor. Como amor é um conceito 
abstrato e difícil de ser explicado, a cultura ocidental utili-
za a figura do ‘coração’, uma parte do corpo humano, para 
representá-lo, já que, para essa perspectiva, a experiência 
dos indivíduos com o corpo contribui para a formação de 
conceitos abstratos.

A metáfora sempre ocupou um lugar de destaque nos 
estudos do significado e, com o avanço das pesquisas em 
linguística cognitiva, esse mecanismo cognitivo apresenta-se 
ainda mais em evidência contemporaneamente. São pro-
dutivos estudos sobre metáfora, metonímia e metaftonímia, 
esta última entendida como uma possibilidade de junção de 
elementos metafóricos e metonímicos ao mesmo tempo.

Lakoff e Johnson (2002) partem de uma abordagem 
cognitivista e tratam a metáfora como um mecanismo cog-
nitivo presente na linguagem cotidiana. Para eles, metáfora 
e metonímia estruturam nosso pensamento, nossa lingua-
gem e nossa ação, constituindo, assim, o que eles chamam 
de metáfora conceitual. Para Ferrari (2014, p. 94),

a essência da metáfora é experienciar uma 
coisa em termos de outra. Em suma, a lingua-
gem usada para falar de conceitos abstratos 
como o TEMPO não é poética, retórica ou re-
buscada. Falamos dessa forma porque conce-
bemos os eventos temporais como projeções 
de áreas relativamente concretas de nossa 
experiência física, de base sensório-motora.
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Lakoff e Johnson (2002) demonstram que a metáfora 
é de natureza conceptual, pois é um instrumento do nosso 
aparato cognitivo, essencial para a nossa compreensão do 
mundo, da nossa cultura, de nós mesmos e de nossas ações. 
A ideia defendida é a de que os nossos conceitos, as nossas 
concepções, são, em grande parte, metafóricas e com base 
na experiência. Para Croft e Cruse (2004, p. 195),

a característica central da teoria de Lakoff 
e Johnson da metáfora (convencional) é que 
a metáfora não é uma propriedade de ex-
pressões linguísticas individuais e seus sig-
nificados. Em princípio, qualquer conceito do 
domínio de origem – o domínio que sustenta 
o significado literal da expressão – pode ser 
usado para descrever um conceito no domí-
nio alvo – o domínio da sentença de fato.

Metáfora e metonímia são, portanto, mecanismos cog-
nitivos, como temos amplamente dito, e a linguagem corrente 
está repleta de expressões metafóricas e metonímicas. Quan-
do se diz, por exemplo, que a bolsa de valores despencou 
em uma manchete de jornal, a palavra despencou é usada 
metaforicamente. Na manchete, a redução numérica da bolsa 
de valores é conceptualizada em termos de CIMA/BAIXO, 
espacialidade que integra nossas experiências diárias.
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A linguística cognitiva define a metáfora como um me-
canismo que envolve a conceptualização de um domínio de 
experiência em termos de outro. Para Lakoff (1993, p. 209), 
existe um domínio fonte e um domínio alvo e a metáfora con-
siste na transposição do domínio fonte para o domínio alvo:

O que constitui a metáfora não é nenhuma 
palavra ou expressão em particular. É, sim, 
o mapeamento ontológico que atravessa do-
mínios conceptuais, de um domínio fonte [...] 
para um domínio alvo [...]. A metáfora não é 
apenas uma questão de linguagem, mas de 
pensamento e de razão. A língua é secun-
dária. O mapeamento é primário. O mapea-
mento é convencional, isso quer dizer que ele 
é uma parte fixa do nosso sistema conceptual 
[...]. Se metáforas fossem meramente expres-
sões linguísticas, nós esperaríamos que as 
expressões linguísticas diferentes fossem me-
táforas diferentes. (Lakoff, 1993, p. 209).

Lakoff e Turner (1989 apud Lakoff; Johnson, 2002) mos-
tram que o sistema metafórico convencional, ou seja, da lin-
guagem cotidiana, é a base da compreensão e produção de 
todo tipo de metáfora, inclusive as literárias. Os autores vão 
de encontro às ideias clássicas, visto que defendem, como já 
dissemos, que a metáfora faz parte da comunicação humana 
e é parte do sistema cognitivo humano, estando, dessa for-
ma, na linguagem, no pensamento e na ação.
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Um exemplo de metáfora conceptual utilizada por La-
koff e Johnson (2002) é a de que DISCUSSÃO É GUERRA. Tal 
metáfora se revela em diversas construções da fala cotidia-
na, como se verifica em: suas críticas foram direto ao alvo; 
jamais ganhei uma discussão com ele; ele derrubou todos os 
meus argumentos.

Com base nos postulados de Lakoff e Johnson (2002), a 
metáfora conceptual se divide em três tipos: a estrutural, a 
orientacional e a ontológica. Na metáfora estrutural, há uma 
estruturação no conceito de um domínio em termos de outro, 
como em discussão é guerra. Já as metáforas orientacionais 
projetam domínios (de sentimentos, por exemplo) em termos 
de espacialidades do tipo cima/baixo, dentro/fora, como em 
Maria está pra cima hoje (= Maria está feliz hoje) e em A 
bolsa de valores despencou. A maioria delas relaciona-se 
às nossas experiências física e cultural. Por fim, tem-se as 
metáforas ontológicas, que nascem de nossas experiências 
com objetos físicos e nos permitem compreender coisas abs-
tratas como entidades e substâncias em termos de coisas 
concretas e/ou convencionais. Os autores acrescentam que 
“talvez as metáforas ontológicas mais óbvias sejam aquelas 
nas quais os objetos físicos são concebidos como pessoas” 
(Lakoff; Johnson, 2002, p. 87), como em Meu fusca 1980 é 
meu fiel companheiro.
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Materiais e métodos

Baseada em Gil (2012), quanto à natureza, esta pesquisa 
é aplicada, porque prevê o trabalho com a metáfora e a me-
tonímia em sala de aula. Quanto aos objetivos, a pesquisa é 
descritiva e explicativa, porque descreve aspectos teóricos da 
metáfora e da metonímia, o e procura aplicar os estudos em 
sala de aula. Quanto aos procedimentos técnicos, ela é uma 
pesquisa-ação, porque, em sala de aula, a pesquisadora fez 
uma intervenção em sua prática. Quanto à abordagem, a 
pesquisa é qualitativa, uma vez que prevê a interpretação 
dos dados com base numa perspectiva teórica.

O método adotado nesta pesquisa é o hipotético-dedu-
tivo. As hipóteses foram formuladas a partir das propostas 
desenvolvidas pelos precursores dos estudos da metáfora e 
da metonímia por meio de suas conceitualizações e análises.

Os sujeitos da pesquisa são 30 crianças/adolescentes, 
com faixa etária de 13 a 15 anos, alunos do Colégio Estadual 
Roberto Civita, do 9º ano do ensino fundamental. Decidimos 
trabalhar com crianças/adolescentes dessa faixa etária por 
considerar que eles já estão familiarizados com o universo 
da leitura interpretativa e da escrita, o que possibilita a apli-
cação da atividade de pesquisa.

A pesquisa está devidamente autorizada pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa (CEP) da UFG por meio do parecer n. 
4.320.153. Os alunos assinaram o Termo de TALE (Termo de 
assentimento) e os pais assinaram o Termo de TCLE (Termo 
de consentimento livre e esclarecido).
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A pesquisa como um todo contou com dez aulas sobre 
metáfora e metonímia. No decorrer dessas aulas, foi elabora-
da e aplicada uma atividade contendo dez questões sobre dois 
textos: um texto informativo e uma história em quadrinhos, 
ambos sobre a ação do coronavírus no organismo humano.

Esse tema foi escolhido devido ao momento histórico vi-
vido pela humanidade nos anos de 2020 e 2021. A aula dei-
xou de ser conteudista e passou a refletir sobre questões da 
vida, no sentido da aula como acontecimento, como proposto 
por Geraldi (2010). Escolhemos tais gêneros porque o primeiro 
texto trabalha o tema com informações objetivas, linguagem 
mais técnica e científica. O segundo texto também é baseado 
na ciência, porém, por ser uma história em quadrinhos, tem a 
vantagem de agradar o gosto de leitura dos estudantes.

O texto informativo traz informações científicas com lin-
guagem acessível sobre a trajetória do vírus no corpo humano 
e como o organismo responde imunologicamente ao vírus. Ele 
foi coletado pela professora da turma e autora deste artigo no 
jornal online Estadão e escrito pela repórter Priscila Mengue 
em 30 de abril de 2020. O artigo traz uma entrevista da pro-
fessora Luciana Costa, diretora adjunta do instituto de Micro-
biologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UERJ). Por 
questões de espaço, não reproduziremos o texto aqui.

A História em Quadrinhos (HQ) que mostra a guerra 
entre o vírus e o sistema imunológico no corpo humano foi 
procurada no site da Universidade Federal do Paraná (UFPR). 
A história foi criada pelos alunos do curso de medicina do 
Campus de Toledo-PR e premiada pelo instituto Butantan. A 
título de ilustração, mostramos, a seguir, a capa da história 
em quadrinhos:
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Figura 1 - Capa da história em quadrinhos trabalhada em sala 
de aula

Fonte: https://www.ufpr.br/portalufpr/wp-content/uploads/2020/09/A-Saga-

do-COVID-no-Corpo-Humano-UFPR-1.pdf. Acesso em: 22 set. 2021.

http://www.ufpr.br/portalufpr/wp-content/uploads/2020/09/A-Saga-do-COVID-no-
http://www.ufpr.br/portalufpr/wp-content/uploads/2020/09/A-Saga-do-COVID-no-
http://www.ufpr.br/portalufpr/wp-content/uploads/2020/09/A-Saga-do-COVID-no-
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Os textos foram lidos em sala de aula online no início 
de 2021. Depois de discutidos oralmente, com a ajuda da 
professora, os alunos responderam por escrito as dez ques-
tões sobre eles.

Para este trabalho, foram escolhidas como recorte ape-
nas as respostas de duas questões das dez que foram apli-
cadas: a questão de número 6, que trata da metáfora, e a 
questão de número 8, que trata da metonímia. A escolha 
dessas questões se deve ao fato de que elas mostram mais 
claramente a percepção dos alunos em relação às metáforas 
e às metonímias presentes nos textos.

Apresentamos, a seguir, as duas perguntas constantes 
da atividade:

1. Nos quadrinhos, o novo coronavírus é representado, 
metaforicamente, também como um monstro perver-
so. A seguir, produza duas metáforas e dois desenhos 
que representem também metaforicamente o vírus.

2. As partes do organismo humano (receptores toll, 
neutrófilos, células dendríticas, linfócitos T-CD4 e 
T-CD8, linfócitos B, macrófagos e equipe comple-
mento) são representadas nos quadrinhos como se 
fossem seres humanos.
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a.) que características os desenhos possuem que 
os aproximam dos seres humanos?

b.) por que as partes do organismo humano po-
dem ser entendidas como metonímicas no texto?

A partir dessas perguntas, obtivemos as respostas dos 
participantes. Na seção  seguinte  apresentamos as respostas 
dos alunos e as analisamos.

Resultados e discussão

Como já dito na seção metodológica, os textos Como o 
novo coronavírus age no corpo das pessoas e A Saga do CO-
VID no corpo humano foram produzidos no ano de 2020, em 
abril e setembro de 2020, respectivamente, períodos corres-
pondentes a uma grande tensão acerca da Covid-19. Os tex-
tos são, respectivamente, informativo e de entretenimento (e 
também de informação). Os autores tratam de um tema em 
comum, isto é, a ação do coronavírus no organismo humano.

Na atividade de número 6, foi proposto aos alunos que 
representassem por meio de desenhos e frases metafóricas o 
novo coronavírus. As respostas dos alunos foram sistemati-
zadas no Quadro 1, a seguir:
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Quadro 1 - Principais respostas para a Questão 6

O coronavírus é um monstro sórdido, infalível, matador; (aluno/a 09)
O coronavírus é uma praga assustadora; (aluno/a 11)

Coronavírus, o inimigo dos últimos tempos; (aluno/a 12)
O coronavírus é um ceifador de vidas; (aluno/a 13)

O coronavírus é um destruidor de vidas assassino; (aluno/a 13)
O coronavírus é muito mais malvado com os idosos; (aluno/a 16)

Coronavírus é pedra no nosso sapato; (aluno/a 17)
O covid-19 é um pesadelo; (aluno/a 19)

Coronavírus são bombas assassinas; (aluno/a 23)
Coronavírus é um monstro sem tempo, hora, nem lugar; (aluno/a 24)

Coronavírus são granadas da morte; (aluno/a 26)
Coronavírus é um vulto assassino; (aluno/a 26)

Coronavírus, o vilão maligno; (aluno/a 27)
O coronavírus é um câncer descontrolado; (aluno/a 29)

Coronavírus é uma praga assustadora; (aluno/a 30)
Coronavírus é uma guerra mortal; (aluno/a 30)

Fonte: Autoria própria, 2021.

A própria atividade permitiu aos alunos que compreen-
dessem o aspecto de um conceito em termos de outro. Per-
cebemos que eles compreenderam bem as relações entre o 
domínio fonte (DF) e o domínio alvo (DA), em que aquele 
está inserido em um domínio mais concreto da experiência e 
este em um domínio mais abstrato. O domínio fonte dos alu-
nos parece ter lhes permitido realizar uma variedade grande 
de associações a tal ponto que os alunos viram semelhança 
do coronavírus com entidades tradicionalmente vistas como 
aquelas que fazem mal: O coronavírus é um assassino cruel 
(aluno/a 01), O coronavírus é um monstro invisível (aluno/a 
06), O coronavírus é uma praga assustadora (aluno/a 11).
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Com exceção das metáforas O coronavírus é um do-
minador e O corona vírus é um pesadelo, todos os sintag-
mas que aparecem depois do verbo ser são compostas por 
NOME+ADJETIVO (assassino cruel; monstro invisível; vilão 
perverso; cavaleiro matador; fantasma assustador; monstro 
sórdido, infalível, matador; vulto assassino; vilão maligno; 
câncer descontrolado; praga assustadora; guerra mortal) ou 
por NOME + EXPRESSÃO ESPECIFICADORA (inimigo a ser 
combatido; espião de infiltração; inimigo dos últimos tempos; 
ceifador de vidas; monstro sem hora, hora, nem lugar; gra-
nadas da morte).

Recuperando parte do sistema de funcionamento da 
cognição dos alunos, isso mostra que apenas dar nome me-
tafórico para o vírus, por meio de um substantivo, não bas-
ta. Os alunos sentem a necessidade de dar-lhe um atributo 
com sentido tão negativo quanto o nome. Ao dizerem, por 
exemplo, monstro sórdido, a natureza cruel e devastadora 
do vírus é marcada no nome monstro e reforçada no adjetivo 
sórdido. Há, portanto, uma conceptualização do vírus como 
algo que é ultra perigoso.

Além disso, há um grande número de metáforas em que 
aparecem palavras relacionadas ao frame da morte. A pa-
lavra assassino, por exemplo, é usada em quatro respostas. 
Aparecem ainda as palavras/expressões: morte, da mor-
te, matador, além de destruidor de vidas, ceifador de vidas. 
Provavelmente, tais palavras apareceram muito pelo fato de 
o noticiário, no decorrer da pandemia, anunciar o número 
diário de mortos e também pelo fato de muitos alunos terem 
perdido familiares ou pessoas conhecidas. Isso, com certeza, 
influenciou a construção de sua visão sobre o vírus. Vê-se aí 
os dados da experiência influenciando a produção metafórica.
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Fato interessante nos dados é que a palavra assusta-
dor ocorre três vezes, o que revela a conceptualização do ví-
rus não somente como aquele que mata, mas também como 
aquele que provoca o medo. A morte e o medo da morte são, 
portanto, elementos que permeiam o conceito que se criou do 
vírus no momento pandêmico mundial de 2020-2021.

Uma metáfora que chama a atenção é a que afirma 
que O coronavírus é uma pedra em nosso sapato (aluno/a 
17). Comumente, a expressão pedra no sapato constitui uma 
expressão idiomática que significa problema, incômodo. O 
aluno, então, recorreu a uma expressão já metaforizada e 
convencionalizada para construir a sua metáfora. Há, por-
tanto, uma sobreposição de metáforas aí.

Na resposta em que se lê O coronavírus é muito mais 
malvado com os idosos (aluno/a 16), não se percebe uma ex-
pressão exatamente metafórica, mas da palavra malvado é 
possível depreender que o aluno conceptualiza o vírus como 
tendo características próprias dos seres humanos (atributo, 
em geral e inicialmente, atribuído ao homem).

Na Figura 2, a seguir, apresentamos uma breve amostra 
do texto não verbal inserido junto à construção metafórica:
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Figura 2 - Metáfora e desenho produzidos pelo/a aluno/a 13

Fonte: Acervo pessoal, 2021.

A produção do aluno/a 13, na Figura 2, foi realizada 
de acordo com a atividade, duas frases metafóricas e de-
senhos representativos das frases. Na frase 1 O coronaví-
rus é um ceifador de vidas, o vírus é conceptualizado pelo 
substantivo ceifador, como algo que tira, que destrói a vida 
de outra pessoa. No desenho, o vírus é representado em for-
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ma arredondada, com a face fechada, querendo transmitir 
medo. Possivelmente, nesta construção o aluno  buscou na 
memória, em suas experiências e conhecimento enciclopédi-
co armazenado por meio de desenhos ou filmes, a imagem 
do personagem que mata algo ou alguém. Na frase 2, O co-
ronavírus é um destruidor de vidas assassino, o coronavírus 
é conceptualizado como destruidor e assassino. Há, também, 
assim como em outras criações, menção ao frame de guerra, 
o que destrói, causa mortes. Interessante nesse desenho é 
que o planeta aparece usando máscara a fim de se proteger 
do vírus. O próprio desenho é uma metáfora, uma vez que o 
planeta ganha feições humanas, com olhos, marcas de suor 
e boca tapada pela máscara. A máscara, nesse caso, mos-
tra, indiretamente, uma cognição que aderiu ao discurso da 
ciência: e uma das formas eficazes de se proteger contra o 
vírus é o usando máscara.

Segue mais uma produção, agora, do/a aluno/a 03:

Figura 3 - Metáforas e desenhos produzidos pelo/a aluno/a 03

Fonte: Acervo pessoal, 2021.
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O/A aluno/a 3, cuja resposta aparece na Figura 3, aci-
ma, conceptualiza o vírus como corpo estranho e como 
cavaleiro matador. Ambas as respostas são criativas e ir-
reverentes, contudo cavaleiro matador é um pouco mais 
inusitada. Provavelmente, o estudante buscou relações em 
seu conhecimento de longo termo armazenado na memória 
pelas experiências de assistir a filmes em que há cavaleiros 
como antagonistas. Os desenhos parecem ter sido buscados 
na internet e não expressam de forma evidente o conteúdo 
das metáforas criadas.

Observamos que foi compreendido pelos alunos que a 
metáfora integra dois domínios, o domínio-alvo e o domínio-
-fonte, ao relacionarem o coronavírus a algo dentro do do-
mínio-alvo. Além disso, apesar de os nomes utilizados nas 
metáforas terem sido diferentes, a conceptualização reflete a 
ideia de uma metáfora mais ampla: a metáfora da guerra. 
Para que os alunos tivessem essa conceptualização, prova-
velmente os pais, as mídias (rádio, TV, internet), os discur-
sos políticos, da Organização Mundial da Saúde (OMS) e os 
próprios textos estudados em aula contribuíram. No campo 
político, por exemplo, falou-se nos noticiários em orçamento 
de guerra. Na OMS, falou-se de combate ao vírus. A par-
tir daí, os alunos construíram conceitos e os abstraíram em 
monstros perversos, como vimos nas sentenças metafóricas 
e nos desenhos.
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A Questão 8 foi desdobrada em perguntas (a) e (b) e en-
volveu as partes do organismo humano como personagens 
da história em quadrinhos. No Quadro 2, abaixo, consta as 
principais respostas dos estudantes:

Quadro 2 - Principais respostas para a Questão 8

CARACTERÍSTICAS QUE OS 

DESENHOS POSSUEM QUE 

OS APROXIMAM DOS SERES 

HUMANOS

POR QUE SÃO METONÍ-

MIAS?

Os desenhos possuem características 

que os aproximam dos seres humanos, 

pensam, falam, tem todos os membros 

do corpo humano. (aluno/a 01)

Possuem olhos, boca, nariz, braço e 

perna etc. (aluno/a 02)

Foram representados como seres 

humanos que

falam, pensam. (aluno/a 03)

Que as partes do organismo têm a estru-

tura de um ser humano. (aluno/a 05)

A intenção desse recurso é intensificar 

a expressividade do texto ou chamar a 

atenção do leitor para algum assunto. No 

entanto, é preciso destacar os pontos que 

distinguem a prosopopeia da metáfora, 

ambas são figuras de linguagem, mas 

com efeitos estilísticos diferentes. Então, 

temos personagens personificados que 

falam, pensam, têm corpos de seres 

humanos. (aluno/a 07)

São metonímias porque são partes do 

organismo. (aluno/a 01)

Porque uma parte completa a outra, 

completa

todo o nosso organismo. (aluno/a 02)

A metonímia é uma figura de linguagem 

caracterizada pela substituição de um 

termo por outro, na HQ o sistema imuno-

lógico foi substituído por cada célula de 

defesa. (aluno/a 03)

Porque as partes do organismo represen-

tam o todo que é o sistema imunológico 

do corpo. (aluno/a 06)

As partes que são todo o corpo humano, 

metonímia. (aluno/a 14)

A metonímia substituindo alguma pala-

vra que possa ter semelhança entre elas, 

usou as partes do organismo humano 

no lugar de falar o sistema imunológico. 

(aluno/a 15)

Fonte: Autoria própria, 2021.
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Notamos que os alunos conseguiram identificar as se-
melhanças do desenho com seres humanos por meio da 
personificação quando reconhecem que os personagens têm 
características formais (olhos, nariz, boca, braços, pernas) e 
funcionais (falam, pensam, agem, relacionam-se) semelhan-
tes aos seres humanos. As concepções dos alunos se apro-
ximam do conceito de personificação, que, no fundo, é uma 
metáfora, pois há uma relação de semelhança entre os ter-
mos designados, frutos da imaginação, da subjetividade de 
quem cria a metáfora.

Acerca da questão (b), em praticamente todas as respos-
tas obtidas, percebemos que os alunos conseguiram identificar 
o que são metonímias, principalmente quando responderam 
que as partes do organismo humano representam o todo do 
corpo humano. Alguns responderam que o todo representa o 
sistema imunológico, outros disseram que representa o corpo 
humano, ou o organismo humano, em um processo de con-
tiguidade, aproximação daquilo do qual se faz parte. Alguns 
acharam necessário, antes, definir teoricamente a metonímia 
e depois explicar como ela ocorre no texto.

Em algumas respostas, os alunos parecem ter contado 
com a ajuda de um adulto. O/a aluno/a 03, por exemplo, res-
pondeu: A metonímia é uma figura de linguagem caracteriza-
da pela substituição de um termo por outro, contudo, parece 
não ter entendido o que foi perguntado ao dizer que na HQ o 
sistema imunológico foi substituído por cada célula de defesa.

Acreditamos que o/a aluno/a 07 também contou com a 
ajuda dos pais, pois notamos uma resposta um pouco mais 
bem elaborada quando evidencia as características que os 
desenhos possuem que os aproximam dos seres humanos: 
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A intenção desse recurso é intensificar a expressividade do 
texto ou chamar a atenção do leitor para algum assunto. No 
entanto, é preciso destacar os pontos que distinguem a pro-
sopopeia da metáfora, ambas são figuras de linguagem, mas 
com efeitos estilísticos diferentes. Então, temos personagens 
personificados que falam, pensam, têm corpos de seres hu-
manos (aluno/a 07).

Observamos que as atividades propostas e as respostas 
obtidas estão alinhadas à teoria da LC, pois segundo Silva 
(1997), a Linguística Cognitiva “abarca uma abordagem do 
estudo da língua que se baseia na percepção e conceituali-
zação humana do mundo”, pois percebemos que, em muitas 
perguntas, ao se obter as respostas, estando essas certas ou 
não, os alunos foram instigados a experienciar, a perceber 
e conceitualizar aquilo a que foi imbuído responder, em um 
processo de experiência de linguagem, na linguagem e pela 
linguagem em  relação com o pensamento.

Considerações Finais

Ao longo desta pesquisa, os esforços investigativos pau-
taram-se a partir de duas vertentes: a escolha do arcabouço 
teórico que fundamentasse o presente trabalho e a cons-
trução da estratégia de análise que possibilitasse examinar 
os processos metafóricos e metonímicos na construção de 
sentido a partir da proposta de atividades de interpretação 
textual realizada pelos alunos em sala de aula virtual, pois 
estamos em um momento de pandemia e, nesse momento, 
as aulas acontecem de forma remota por meio de diversas 
plataformas e aplicativos virtuais.
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O estudo da metáfora e da metonímia como ferramen-
tas de aprendizagem, apoiado em atividades de interpretação 
textual, a partir textos relacionados a um tema atual, isto é, a 
pandemia de Covid-19, foi um aspecto importante da pesquisa.

Observando as respostas dadas pelos alunos, percebe-
mos que eles são capazes de utilizar estratégias associativas 
a partir de suas vivências e experiências para criar metáfo-
ras e identificar metonímias.

Observamos que o conhecimento enciclopédico dos alu-
nos os influenciou bastante na interpretação e na produção 
das metáforas e na compreensão da metonímia.

Notamos também que é possível e aplicável uma me-
todologia de ensino que recorra ao pensamento associativo 
para uma melhor apreensão de sentido de conceitos abs-
tratos de diferentes disciplinas curriculares, além da Língua 
Portuguesa.
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A tecnologia como ferramenta de apoio à apren-
dizagem da língua portuguesa na Educação de 

Jovens e Adultos em tempos de pandemia

Éderson Saraiva 

Leosmar Aparecido da Silva

Resumo

O presente trabalho tem como objetivo verificar qual o 
grau de implementação das citadas TICs e suas contribui-
ções para a aprendizagem durante a pandemia. Caracte-
rizada como uma pesquisa bibliográfica/documental de 
cunho qualitativa, este estudo analisou um plano de aula de 
5ª e 6ª séries de uma professora de Língua Portuguesa na 
modalidade de Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos 
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(EAJA), da Rede Municipal de Ensino (RME) da Secretaria 
Municipal de Educação de Goiânia (SME). O estudo concluiu 
que há alguma perspectiva de uso das tecnologias nas es-
colas, mas não há ainda um projeto sistematizado que deixe 
claro quais atividades desenvolver.

Palavras-chave: EJA. Tecnologia. Língua portuguesa. 
Pandemia.

Introdução

Já faz algum tempo que as ferramentas tecnológicas, 
mais especificamente as TICs (Tecnologias da Informação e 
Comunicação), têm tomado espaço nas salas de aula no en-
sino da língua portuguesa. O uso do computador, da inter-
net, da hipermídia e dos smartphones na prática educativa 
da Educação de Jovens e Adultos (EJA) é realidade em muitos 
países, mas, no Brasil, essa realidade ainda precisa de muito 
investimento e esforço para estar presente de maneira efeti-
va em nossas salas de aula. Os contextos socioculturais dos 
educandos exigem meios mais próximos da realidade, isto é, 
mais condizentes com as linguagens digitais a que se acos-
tumam os alunos.

Não há como negar que o mundo vive uma revolução tec-
nológica e que o cotidiano das pessoas já é altamente informati-
zado. As novas gerações já nascem “digitalizadas”. Os recursos 
tecnológicos nas Instituições Escolares (IE), porém, em alguns 
casos, são subutilizados, quer seja por falta de investimentos na 
qualificação dos professores, quer seja por dificuldades em ter 
uma rede wifi à disposição da IE, entre outros aspectos.
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A qualificação desejável, então, é aquela que permite 
apoderar-se da tecnologia para oferecer aulas mais atraen-
tes e motivadoras e que tragam a sala de aula para o século 
XXI. Praticamente, não são oferecidos cursos de formação 
de professores que contemplem uma qualificação tecnoló-
gica para o profissional. Nessa direção, o problema de pes-
quisa do presente artigo gira em torno da seguinte questão: 
como ocorre o uso das TICs em aulas de língua portuguesa 
na modalidade EAJA durante o ensino remoto emergencial?

O objetivo deste artigo é verificar o grau de implemen-
tação das TICs e a sua contribuição para a aprendizagem, 
principalmente, durante a pandemia do novo coronavírus e 
verificar qual o grau de implementação das citadas TICs as-
sociadas à contribuição da aprendizagem.

Este trabalho adota como referencial teórico estudos 
que tratam da relação das novas tecnologias com a sala de 
aula. Para isso, consultamos artigos publicados em periódi-
cos, livros, reportagens e pesquisas recentes sobre o tema. 
Dentre os autores, destacam-se Moran, Masetto e Behrens 
(2000), Moran (2004), Santos (2011), Couto Junior (2013), Fer-
reira (2014). A pesquisa é, então, aplicada ao ensino. Quanto 
aos procedimentos técnicos, é uma pesquisa bibliográfica e 
documental, dado que faz um estudo teórico sobre as TICs 
na educação e analisa um plano de aula produzido para o 
ensino remoto durante a pandemia do novo coronavírus.

O artigo está dividido em três seções. Na primeira, há 
reflexões teóricas sobre o contexto pandêmico vivido pela 
humanidade entre 2020 e 2021, sobre a modalidade EJA e 
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sobre o uso de TICs no ensino-aprendizagem ocorrido na 
EJA. Na segunda seção, descreve-se os procedimentos meto-
dológicos da pesquisa. Na terceira seção, faz-se a análise de 
um plano de aula destinado à EJA.

Breves reflexões sobre contexto pandêmico, EJA, 

TICs na educação 

Em dezembro de 2019, o novo coronavírus, que provo-
ca uma doença denominada Covid-19, começou a se espa-
lhar na cidade chinesa de Wuhan (província de Hubei), na 
China. Nesse contexto mundial de cuidados sanitários, as 
escolas em todo o mundo tiveram suas atividades no modo 
presencial suspensas. Houve uma ‘corrida’ para que o mo-
delo presencial fosse substituído pelo modelo remoto de en-
sino. A modalidade de ensino voltada para jovens e adultos, 
conhecida como EJA, não ficou alheia a esse processo. Essa 
modalidade tem como objetivo garantir a educação bási-
ca de ensino fundamental e médio para todos. Segundo o 
INEP (BRASIL, 2019), há, em média, noventa mil professores 
atuando na Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Brasil.

O papel do professor é fundamental para o desenvol-
vimento da aprendizagem do aluno adulto, seja quando as 
condições de trabalho estão dentro do que se considera nor-
mal, seja quando as condições de trabalho estão num con-
texto de pandemia. O letramento adulto leva em considera-
ção outras variáveis, diferentes daquelas em que o contexto 
é de faixa etária dos 7 aos 12 anos. O aprendiz adulto tem 
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uma vivência acumulada ao longo do tempo. Essa vivência 
constitui conhecimento que precisa ser considerado pela es-
cola para fortalecer a capacidade crítica desse aluno, aguçar 
sua curiosidade e criatividade.

Oliveira (1999) afirma que o adulto tem relações com o 
trabalho e laços interpessoais e que ele está inserido em um 
universo diferente daquele da criança ou do pré-adolescen-
te. Segundo a autora (1999, p. 60-61), “[o adulto] traz consigo 
uma história mais longa (e provavelmente mais complexa) de 
experiências, conhecimentos acumulados e reflexões sobre o 
mundo externo, sobre si mesmo e sobre as outras pessoas”. A 
escola tem um significado diferente para o sujeito matriculado 
na EJA. Os alunos adultos demandam um ensino que tenha 
sentido real, relacionado ao dia a dia. É uma aprendizagem 
intensa no sentido de absorver o máximo de conhecimento 
em um espaço curto de tempo, que abrevia o tempo escolar.

Sabe-se que não é tarefa fácil o retorno às aulas por 
aqueles que estão a um certo tempo longe da escola. Mui-
tos têm uma vida laboral em andamento, são casados, têm 
filhos, ou seja, fazem uma jornada dupla. Sobre isso, Soares 
(2011, p. 79) afirma:

sabemos que a procura de jovens e adultos 
pela escola não se dá de forma simples. Ao 
contrário, em muitos casos, trata-se de uma 
decisão que envolve as famílias, os patrões, 
as condições de acesso e as distâncias entre a 
casa e escola, as possibilidades de custear os 
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estudos e, muitas vezes, trata-se de um pro-
cesso contínuo de idas e vindas, de ingressos 
e desistências. Ir à escola, para um jovem ou 
adulto, é antes de tudo, um desafio, um pro-
jeto de vida.

Mas como se dá a inserção das TICs no ensino-aprendiza-
gem na EJA? Para responder a essa pergunta é importante dis-
cutirmos brevemente sobre a relação das TICs com a educação.

Inicialmente, é importante considerar que as TICs têm 
um passado já longínquo. Elas aparecem no final dos anos 
1960, com o desenvolvimento da eletrônica no campo indus-
trial. Tanto o mercado de trabalho como a educação come-
çaram a fazer uso em larga escala da nova tecnologia. Com 
isso, as TICs tiveram um desenvolvimento bastante rápido. 
Elas se explicam, ou se definem, segundo Correia e Santos 
(2013 p. 53), por relação procedimental e metodológica dos 
equipamentos utilizados para verificação e comunicação de 
informação. Cada vez mais utilizadas no campo educacio-
nal, as TICs, segundo Correia e Santos (2013, p. 58), “agiliza-
ram o conteúdo da comunicação através da digitalização e 
da comunicação em redes (internet) para captação, trans-
missão e distribuição das informações, que podem assumir 
a forma de texto, imagem estática, vídeo ou som”.

Em ambiente escolar, o instrumento mais utilizado é, 
em geral, o computador, desde quando o Governo Federal 
implantou, no ano de 1997, o ProInfo (Programa Nacional de 
Tecnologia Educacional), a fim de estimular o uso pedagógi-
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co das TICs em nível fundamental e médio nas escolas pú-
blicas. O Governo Federal financiou a instalação de milhares 
de laboratórios de informática por todo o país e promoveu 
cursos de formação para os profissionais da educação. Como 
o uso das tecnologias na educação é um problema real en-
frentado pelas escolas, muitos autores têm se debruçado so-
bre o tema da inserção da tecnologia digital na sala de aula. 
Santaella (2013 p. 52), por exemplo, já no contexto de apare-
lhos celulares, Iphones, Smartphones, define essa inserção 
como “acesso à informação, comunicação e aquisição de co-
nhecimento por meio dos dispositivos móveis.” 

A sociedade contemporânea já está imersa em um ecos-
sistema altamente digitalizado. As redes bancárias aboliram 
o papel, os jornais já o estão fazendo, os livros impressos estão 
sendo substituídos pelos e-books. A sala de aula, entretanto, 
na maior parte das vezes, ainda se apega ao papel. Isso traz 
mais consequências do que se possa imaginar. A  Organiza-
ção das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cul-
tura UNESCO, alertava, em 2014, que existe um número alto 
de pessoas que continua a encontrar dificuldades no exercício 
de sua cidadania e de seus direitos fundamentais.33 O indiví-
duo afastado da capacidade de se relacionar social e cultu-
ralmente em um mundo cada vez mais digitalizado passa a 
ser considerado mais que analfabeto: um ser alijado de direi-
tos fundamentais. Nesse sentido, o letramento digital é uma 
necessidade urgente. Passarelli e Junqueira (2012, p. 38), que 

33. Disponível em: https://pt.unesco.org/fieldoffice/brasilia/expertise/

human-rights-brazil. Acesso em: 25 set. 2021.



392

Sumário

utilizam o termo literacia, refletem sobre uma expansão do 
conceito de alfabetização quando asseveram que “os letrados 
da sociedade em rede são aqueles capazes de ler, escrever, 
interagir, comunicar-se por meio dessa linguagem multimí-
dia, reconhecendo as práticas sociais e gêneros textuais que 
envolvem cada elemento dessa interface”.

Warschauer (2003, p. 87) reforça a ideia da necessida-
de da inclusão digital quando destaca que “a habilidade de 
acessar, adaptar e gerar novos conhecimentos utilizando as 
novas tecnologias da informação e da comunicação é funda-
mental para a inclusão social na presente era.”

As TICs oferecem uma oportunidade para que os profes-
sores mediem as atividades dos educandos na construção de 
novos conhecimentos durante a aula e até mesmo em ativida-
des extracurriculares. O uso da TIC como uma ferramenta do 
ensino-aprendizagem é excelente para impulsionar e dinami-
zar o processo da educação e ela ajuda tanto na abordagem 
do conhecimento informal quanto na abordagem do conheci-
mento formal, sistematizado e contextualizado.

Lopes (2006, p. 65) considera que “a realidade em que 
estamos imersos e que contribuímos para produzir, modificar 
e reproduzir, é sempre uma realidade mediada, mediatizada”. 
A presença das TICs nos estabelecimentos de ensino, sobre-
tudo nos públicos, vai além da percepção ideológica do que é 
uma escola. Ela demanda um questionamento da nova rea-
lidade que se apresenta. Se antes havia projetos pedagógicos 
nos quais os educandos eram inseridos, agora a “rua” invade 
a sala de aula com suas preocupações próprias e, conforme 
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afirma Lopes (2006), mediatizadas. Ao considerar essa reali-
dade, projeta-se que o futuro desses jovens e adultos depen-
derá de sua capacidade de gerar, processar e aplicar informa-
ção e, nesse sentido, as TICs adquirem papel primordial.

Um estudo de 2016 promovido pelo IPEA (Wives; Ku-
bota; Amiel, 2016) identifica que muitas escolas públicas não 
contemplam em seu projeto político pedagógico o uso de tec-
nologia na educação. Quando há o uso, ele não se verifica 
como um método racional e consciente que se conecta a um 
objetivo mais amplo e ocorre, muitas das vezes, por iniciativa 
individual de um professor ou outro. 

A publicação do IPEA também constatou que, embora 
as escolas pesquisadas pela instituição possuam um “par-
que tecnológico” ainda que mínimo, eles só podem ser usa-
dos em conjunto. Quando ocorre um problema técnico, os 
professores não conseguem resolvê-lo e precisam esperar 
que alguém da rede de ensino a que estão subordinados 
apareça. Mesmo que as ferramentas estejam em ótimo es-
tado, o IPEA descobriu que os profissionais da educação não 
possuem capacitação suficiente para aplicação dos recursos 
existentes. Esses não são os únicos obstáculos: os projetores 
e computadores necessitam em larga medida de acesso à 
internet; a rede disponível em muitas escolas é insuficiente, 
por exemplo, para o uso de áudio e vídeo, apenas servindo 
para atividades mais simples, como apresentação de slides.

A LDB de 1996 (Brasil, 1996) anuncia que é “dever do 
Estado garantir padrões mínimos de qualidade de ensino.” 
Isso se define por manter quantidades mínimas de insumos 
necessários ao processo de ensino-aprendizagem. Quando 
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se pensa, então, em acesso à internet e a laboratórios em to-
das as escolas mantidas pelo setor público, vê-se que a meta 
ainda está muito longe de ser alcançada.

Apesar de Castells (2013) afirmar que a tecnologia de 
comunicação é a mais rápida da história, por enquanto, as 
TICs se colocam como instrumentos auxiliares no processo 
de ensino, mas claramente tomarão a frente desse processo. 
As metodologias contempladas hoje preveem o engajamen-
to de recursos midiáticos. O estímulo ao trabalho colabora-
tivo permeia a interação tanto do autoaprendizado quanto 
de outras práticas pedagógicas mais tradicionais. Maia e 
Mattar (2007, p. 72) percebem claramente os novos tempos 
quando atestam que “cada aluno pode agora interagir com 
as ideias dos outros no seu próprio tempo e ritmo, o que 
não era possível no passado, nem na educação convencional 
nem na EaD”.

Para compreender o que está acontecendo na sociedade 
global da atualidade, temos de compreender que estamos na 
era da tecnologia digital, que está modificando muito rapi-
damente todas as condições de vida e as relações interpes-
soais. A tecnologia digital se constituirá no próprio agente 
modificador e solidificador de uma sociedade conectada. 
Formar agentes despreparados para esse mundo é condenar 
toda a sociedade a estar refém de uns poucos “escolhidos”.

A extensão e a integralidade da utilização das TICs nos 
processos educacionais também são matéria de reflexão por 
parte de outros autores. Alguns chegam até mesmo a ques-
tionar se elas são de fato indispensáveis. Nós nos alinhamos 
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com os autores que não só as têm por indispensáveis como 
também as veem como um modo de estar presente no mundo 
em que se vive no momento atual. Para Maia e Mattar (2007), 
as TICs permitem a interação entre professores-alunos, alu-
nos-alunos e alunos-conteúdo. Cabe aos profissionais da 
educação fazer com que essas trocas interativas sejam com-
binadas com eficiência didático-pedagógica. É fácil constatar 
que as TICs permitem a flexibilidade de tempo e espaço e que 
incluem pessoas com necessidades especiais e de locomoção. 
O ponto negativo, entretanto, é que a lentidão das políticas 
públicas para tornar as TICs mais acessíveis exclui exatamen-
te quem mais precisa delas: os menos favorecidos.

Procedimentos metodológicos

A abordagem de cunho qualitativa do tipo descritiva foi 
a mais adequada para a realização deste estudo. Conforme 
sugerem Pradanov e Freitas (2013), este tipo de abordagem se 
relaciona ao registro e à descrição de fatos observados. Em 
termos de procedimentos técnicos, a pesquisa que aqui se 
desenvolve caracteriza-se por ser bibliográfica e documental 
(Gil, 2010; Silva; Menezes, 2005), visto que, inicialmente, reuni-
mos um conjunto de estudos teóricos sobre as TICs e, depois, 
analisamos um plano de aula de uma professora de Língua 
Portuguesa atuante na modalidade EAJA,34 nas 5ª e 6ª séries.

Para Brasileiro (2021), a pesquisa documental é feita 
quando se precisa analisar documentos que possam contri-

34. Importante ressaltar que a Rede Municipal de Ensino de Goiânia usa 

a nomenclatura EAJA ao invés de EJA, visto que há grande número de 

adolescentes de 15 anos matriculados em suas salas de aula.
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buir para a realização do estudo proposto. De acordo com 
a autor, os documentos, impressos ou digitais, podem conter 
informações de cunho público ou privado, históricas ou ofi-
ciais, reveladas em fotos, relatos, registros, anais, circulares, 
balancetes (Brasileiro, 2021, p. 78).

O material de análise desta pesquisa é um plano de 
aula gentilmente cedido por uma professora de LP atuante 
na 5ª e 6ª séries da modalidade EAJA. A professora, assim 
como a instituição de ensino, recebeu um pseudônimo a fim 
de manter o sigilo de sua identidade.

Como um dos autores deste artigo realiza pesquisa so-
bre formação continuada de professores de língua portugue-
sa da EAJA, o documento (plano de aula) está na lista de seu 
corpus de análise, destinado a uma pesquisa mais ampla.

Este plano de aula foi escolhido por ter sido elaborado 
e aplicado durante o período da pandemia do novo corona-
vírus, momento em que as aulas se deram de modo remoto, 
por meio da utilização de recursos tecnológicos, tais como a 
internet, aparelhos celulares, computadores, ambientes vir-
tuais de aprendizagem e outros.

A análise do plano de aula pautou-se na observação 
sistemática de cada uma das partes que compõem o docu-
mento, dando especial enfoque aos momentos em que há re-
ferência às novas tecnologias.

Na seção de análise e discussão, o plano de aula será 
apresentado em sua integralidade.



397

Sumário

Análise e discussão sobre um plano de aula des-

tinado à EAJA

No Quadro 1, a seguir, apresentamos o plano de aula ce-
dido pela professora Wanessa Bastista (pseudônimo) atuante 
na EAJA, modalidade ensino de adolescentes, jovens e adultos, 
vinculada à Secretaria Municipal de Educação de Goiânia.

Quadro 1 - Plano de aula

Atividade Complementar

Eixo Temático Experiências e Curiosidades

Assunto Meu Brasil brasileiro

Série 5ª e 6ª séries da EAJA

Título Identidade cultural: lendas e parlendas

Texto 

introdutório: 

(cabeça de 

vídeo)

Olá pessoal. Tudo bem?

A aula de hoje está direcionada ao site do Conexão Escola. 

Vamos ler os textos, assistir ao vídeo apresentado neste site e 

trabalhar ainda outros vídeos propostos para complementar 

essa temática tão importante que é a nossa identidade cultural. 

Vamos lá?
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Descrição da 

atividade

http://sme.goiania.go.gov.br/conexaoescola/eaja/folclore/

SOBRE LENDAS

As lendas, assim como os mitos, são histórias sem autoria 

conhecida. Foram criadas por povos de diferentes lugares e 

épocas para explicar fatos para os quais as pessoas não tinham 

explicações, como o surgimento da terra e dos seres humanos, 

do dia e da noite e outros fenômenos da natureza. Também falam 

sobre heróis, heroínas, deuses, deusas, monstros e outros seres 

fantásticos. É uma narrativa baseada na tradição oral e de cará-

ter maravilhoso, cujo argumento é tirado da tradição de um dado 

lugar. Sendo assim, relata os acontecimentos numa mistura entre 

referenciais históricos e imaginários. A lenda tem caráter anôni-

mo e, geralmente, está marcado por um profundo sentimento de 

fatalidade. Tal sentimento é importante, porque fixa a presença 

do DESTINO, aquilo contra o que não se pode lutar e demostra 

o pensamento humano dominado pela força do desconhecido. O 

folclore brasileiro é rico em lendas regionais. Destacam-se entre 

as lendas brasileiras: “Boitatá”, “Boto-cor-de-rosa”, “Caipora ou 

Curupira”, “Iara”, “Lobisomem”, “Mula-sem-cabeça”, “Negrinho do 

Pastoreio”, “Saci Pererê” e “Vitória Régia.

http://sme.goiania.go.gov.br/conexaoescola/eaja/folclore/
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Vocabulário

*Conciso: que exprime muitas coisas com poucas palavras. 

Breve; curto; denso; preciso; sucinto.

*Inverossímel: inacreditável; incrível.

*Maniqueísmo: filosofia dualística que divide o mundo entre 

Bem, ou Deus, e Mal, ou o Diabo.

Sobre Parlendas

As parlendas são textos que são recitados com ritmo, o que 

torna a compreensão e a memorização mais fácil para o leitor, 

tornando-as mais criativas e atrativas.

O significado da palavra PARLENDA é “falar muito” e possui 

origem no latim, vindo do verbo parlare que significa “falar”.

• Qual é a origem das Parlendas?

As parlendas surgiram da sabedoria popular e da 

história das tradições populares do Brasil, e fazem 

parte do folclore brasileiro. Por isso, são transmiti-

das ao longo das gerações.

• Características das Parlendas:

 − Presença de rimas

 − Presença de humor

 − Texto curto

 − Pode apresentar uma história incompleta 

(com início, mas sem meio e fim)

 − Possui versos e estrofes

Exemplos de Parlendas:

Fonte: <https://escolakids.uol.com.br/portugues/parlen-

das-um-genero- textual.htm>. Acesso em 19set. 2020.

https://escolakids.uol.com.br/portugues/parlendas-um-genero-textual.htm%3E.%20Acesso%20em%2019set.%202020
https://escolakids.uol.com.br/portugues/parlendas-um-genero-textual.htm%3E.%20Acesso%20em%2019set.%202020
https://escolakids.uol.com.br/portugues/parlendas-um-genero-textual.htm%3E.%20Acesso%20em%2019set.%202020


400

Sumário

Sobre Trava-Línguas

Trava-Línguas são um tipo de parlenda, jogo de palavras que faz 

parte da literatura popular. O trava-línguas é uma frase difícil de 

recitar em decorrência da semelhança sonora das suas sílabas.

Veja abaixo alguns trava-línguas super difíceis. Tente dizer 

rapidamente e sem a língua travar!

1. Num ninho de Mafagafo há sete mafagafinhos. Quan-

do a mafagafa gafa, gafam os sete mafagafinhos.

2. Trazei três pratos de trigo para três tigres tristes 

comerem.

3. A aranha arranha a rã. A rã arranha a aranha. Nem 

a aranha arranha a rã. Nem a rã arranha a aranha.

4. O tempo perguntou ao tempo quanto tempo o 

tempo tem, o tempo respondeu ao tempo que o 

tempo tem o tempo que o tempo tem.

5. Se percebeste, percebeste. Se não percebeste, 

faz que percebeste para que eu perceba que tu 

percebeste. Percebeste?

6. O Rato roeu a rica roupa do rei de Roma! A rainha 

raivosa rasgou o resto e depois resolveu remendar!

7. Em rápido rapto, um rápido rato raptou três ratos 

sem deixar rastros.

Fonte: <https://www.todamateria.com.br/trava-linguas/>. 

Acesso em 19set. 2020.

Atividade 1

• Pesquise sobre lendas da sua região. Escolha um 

deles para apresentar de forma escrita e oralmente.

Atividade 2

• Escreva três parlendas que você conhece. Mas 

nenhuma das apresentadas neste texto! Pode 

pesquisar, caso não lembre de nenhuma!

Atividade 3

• Grave um vídeo falando três dos trava-línguas 

apresentados acima. Seja rápido!

https://www.todamateria.com.br/trava-linguas/
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Link(s) da(s) 

imagem(s) e/

ou vídeo(s)

• Site: Conexão Escola 

http://sme.goiania.go.gov.br/conexaoescola/eaja/folclor/

• Vídeo 1: O que é lenda? (definição/características) no 

canal Língua Portuguesa em prosa e verso:

https://www.youtube.com/watch?v=9fTBxYetXsk

• Vídeo 2: Trava-Língua: você consegue falar sem errar? 

No canal Educar Sempre

https://www.youtube.com/watch?v=vzIpMXV9sl8

• Vídeo 3: Você sabe o que é uma parlenda? No canal 

Viviana Lígia

https://www.youtube.com/watch?v=CQewnRBbYCk

Saiba Mais / 

Referências

• A título de curiosidade: O lado sombrio do folclore 

brasileiro no canal “Você sabia?”

https://www.youtube.com/watch?v=4-8JHKiHgMk

• 50 Parlendas do Folclore Brasileiro:

https://www.normaculta.com.br/12-parlendas-do-folclo-

re-brasileiro/

• Parlendas ilustradas no canal Rita Rocha: 

https://www.youtube.com/watch?v=4pGJaKxD8mQ

• “Os 10 trava-línguas mais difíceis da Língua Portugue-

sa” no canal André Moura 160

https://www.youtube.com/watch?v=JV0mSWsWOnY

Componen-

te(s) Curricu-

lar(es)

Língua Portuguesa

http://sme.goiania.go.gov.br/conexaoescola/eaja/folclore/
http://www.youtube.com/watch?v=9fTBxYetXsk
http://www.youtube.com/watch?v=9fTBxYetXsk
http://www.youtube.com/watch?v=vzIpMXV9sl8
http://www.youtube.com/watch?v=vzIpMXV9sl8
http://www.youtube.com/watch?v=CQewnRBbYCk
http://www.youtube.com/watch?v=CQewnRBbYCk
http://www.youtube.com/watch?v=4-8JHKiHgMk
http://www.youtube.com/watch?v=4-8JHKiHgMk
http://www.normaculta.com.br/12-parlendas-do-folclore-brasileiro/
http://www.normaculta.com.br/12-parlendas-do-folclore-brasileiro/
http://www.normaculta.com.br/12-parlendas-do-folclore-brasileiro/
http://www.youtube.com/watch?v=4pGJaKxD8mQ
http://www.youtube.com/watch?v=4pGJaKxD8mQ
http://www.youtube.com/watch?v=JV0mSWsWOnY
http://www.youtube.com/watch?v=JV0mSWsWOnY
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Objetivos de 

Aprendiza-

gem e Desen-

volvimento

EAJALP0655) Fazer sínteses de aulas, de apresentações orais, de 

entrevistas (ao vivo, áudio, TV, vídeo).

EAJALP0527) Pesquisar/redigir/revisar/expor resultados de 

pesquisas da seguinte maneira: painéis, artigos de divulgação 

científica, entre outros.

(EAJALP0546) Compartilhar (oralmente) a leitura de textos 

literários diversos; (EAJALP0547) Narrar e recontar histórias da 

tradição oral;

(EAJALP0550) Identificar as variedades da língua falada, as regras 

da norma- padrão e o preconceito em textos literários (contos 

populares, contos de terros, contos folclóricos);

EAJALP0513) Ler contos goianos e lendas de outras culturas com 

ilustrações e outros recursos gráficos (leitura multissemiótica);

EAJALP0628) Compreender o tema, o estilo e a estrutura do 

gênero lido;

(EAJALP0642) Observar as marcas da norma-padrão e coloquiali-

dade, de acordo com as condições de produção do gênero textual;

(EAJALP0683) Conhecer as variedades da língua.

(EAJALP0625) Compreender as relações entre as diversas lingua-

gens (literária, cinematográfica, musical, teatral entre outras).

(EAJALP0664) Problematizar os aspectos linguísticos, para 

linguísticos, gestuais em apresentações orais.

(EAJALP0666) Respeitar o turno de voz.

EAJALP0640) Criar textos em versos com rimas, recursos visuais, 

semânticos e sonoros.

EAJAAR0616) Investigar, valorizar e interagir com o patrimônio 

cultural, material e imaterial da cultura local, regional e nacional, 

incluindo suas matrizes indígenas, africanas e europeias, de dife-

rentes povos e épocas.

EAJAAR0612) Discriminar e comparar a divrsidade cultural pre-

sente em festas, jogos, danças, canções e histórias de diferentes 

matrizes estéticas e culturais.
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Objeto de  

Conhecimento

Língua Portuguesa: Analisar discursos orais, escritos e multisse-

mióticos manifestados em interações sociais (impressa ou digi-

tal), bem como ler, refletir e produzir textos de gêneros diversos. 

Reconhecer aspectos identitários e culturais brasileiros por 

meio de gêneros do Campo Artístico-Literário.

Artes: Compreender as Artes Visuais em diferentes contextos 

históricos reconhecendo, problematizando e identificando a 

diversidade de repertórios e manifestações culturais. Ampliar os 

repertórios e experiências visuais, por meio das interações nos 

espaços culturais, artísticos e sociais disponíveis. Planejar e ela-

borar, de forma pessoal e/ou coletiva, registros, sistematizações 

e comunicações sobre as experiências vivenciadas nos diferentes 

contextos, práticas, espaços e processos de produção artística.

Habilidades Leitura e compreensão das diversas manifestações sociocultu-

rais no Brasil. Entendimento de sua própria autonomia em se 

manifestar literária e socialmente

Professor (a) Wanessa Batista - (pseudônimo)

Componente 

Curricular

Língua Portuguesa

Integração Língua Portuguesa e Artes

Instituição 

Educacional

Escola Manoel Jorge – (pseudônimo)

CRE CENTRAL

Fonte: Arquivo pessoal, 2021.
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No material, fica explícita a importância da tecnologia 
para o desenvolvimento da proposta pedagógica constante 
do plano de aula. O uso da tecnologia em muitas escolas da 
rede municipal de Goiânia foi o responsável pela continua-
ção do ensino em tempos de pandemia, já que a modalidade 
das aulas passou a ser remota.

O plano está dividido em 17 partes claramente delimi-
tadas: 1) eixo temático; 2) assunto; 3) série; 4) título; 5) texto 
introdutório; 6) descrição da atividade; 7) link(s) da(s) ima-
gem(s) e/ou vídeo(s); 8) referências; 9) componente curricu-
lar; 10) objetivos de aprendizagem e de desenvolvimento; 11) 
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento; 12) Objeto de 
Conhecimento; 13) Habilidades; 14) Professor (a); 15) Integra-
ção; 16) Instituição Educacional; 17) CRE.

O processo de produção do plano de aula e aplicação 
das atividades aos alunos acontece da seguinte forma: a 
professora elabora o plano de aula com base no Documento 
Curricular Goiânia - EAJA (DC Goiânia - EAJA), que é um 
documento com diretrizes municipais que toma algumas das 
competências da BNCC como base. Em seguida, a professora 
entrega o plano para a coordenação da escola. Logo após, a 
coordenação pedagógica lê o plano, o aprova ou faz obser-
vações e, quando totalmente aprovado, devolve ao professor, 
que encaminha as atividades para os alunos, as quais, de-
pois de um tempo acordado, são devolvida à professora para 
avaliação e considerações. Só então a professora entrega a 
atividade corrigida para os alunos e, juntos, discutem pontos 
importantes do trabalho realizado.
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O Fluxograma 1, a seguir, resume esse processo:

Fluxograma 1 - Processo de elaboração de plano de aula

Fonte: Elaborado pelos autores, 2021.
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Em seu planejamento, que tem como tema/título Iden-
tidade cultural: lendas e parlendas, um dos eixos de estudo 
de LP, a professora apresenta um texto introdutório deixan-
do claro qual será o tema da aula. Ela encaminha o texto 
introdutório aos alunos na forma escrita. Como os alunos 
matriculados na 5ª e 6ª séries já estão alfabetizados, é uma 
forma de tornar a leitura um exercício diário. Ainda no texto 
introdutório, a professora faz um direcionamento para o site 
Conexão Escola, onde os alunos poderão ler os textos e as-
sistir a vídeos sobre lendas, parlendas e trava-línguas.

O Conexão Escola constitui-se de um rico material que 
se utiliza de linguagem multimodal e apresenta conheci-
mentos muitas das vezes interdisciplinares, sobre os diversos 
saberes para os diferentes segmentos de ensino: educação 
infantil, ensino fundamental, EAJA. Segundo informações 
do próprio site, o portal oferece atividades complementares 
aos alunos de forma inovadora e intuitiva e há atualização 
semanal de conteúdos interativos produzidos pelos próprios 
professores da Rede Municipal de Educação de Goiânia.35 
Algumas vídeo-aulas do portal são transmitidas também 
pela TV Brasil, canal 15. 

Ao apresentar textos informativos sobre lendas, par-
lendas disponíveis no Conexão Escola e direcionar o aluno 
para esse site, o professor mostra a atualidade de sua aula 
e a relação que ela estabelece com fontes tecnológicas de 
informação de qualidade, fazendo uso de TICs disponibili-
zadas pela Secretaria.

35. Por meio do endereço eletrônico https://sme.goiania.go.gov.br/con-

exaoescola/, pais, alunos, professores e comunidade em geral podem 

acessar os conteúdos disponibilizados.
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Em contexto remoto de ensino durante a pandemia, a 
proposta de visualização de vídeo-aulas do Conexão Esco-
la, dependendo do modo como se propõe e do modo como 
se executa, pode ser uma alternativa eficaz e criativa para 
que os alunos entrem em contato com conhecimentos que, 
conforme documento curricular municipal, são necessários 
para o seu desenvolvimento. Também em aulas presenciais 
regulares, o Conexão Escola pode ser usado de forma eficaz 
e criativa pelo professor.

Em seguida, o plano de aula apresenta as atividades 
propostas aos alunos. São propostas três atividades. Na ati-
vidade 1 é solicitado aos alunos que pesquisem sobre lendas 
da região em que mora e, depois, escolha uma delas para 
apresentar de forma escrita e oral. Apesar de não especificar 
nem quando nem onde será a apresentação oral e escrita 
e onde o aluno poderá pesquisar lendas de sua região, a 
atividade tem mérito, porque o ponto de partida é a reali-
dade cultural da região em que o aluno está inserido. Como 
os alunos da EAJA são diferenciados devido às experiências 
acumuladas ao longo do tempo, possivelmente muitos deles 
conhecem lendas que ouviram de seus pais e avós e que, 
hoje, contam para seus filhos e netos. A atividade também 
procura trabalhar com a habilidade de seleção, ou seja, den-
tre algumas lendas lidas/consultadas, o aluno deve escolher 
uma para escrevê-la e contá-la oralmente. Selecionar é uma 
habilidade cognitiva importante que contribui para o desen-
volvimento da linguagem.
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Dadas as condições socioeconômicas dos alunos, se 
eles têm possibilidade de acesso à internet, o uso do verbo 
pesquisar pela professora no comando da atividade 1 pode 
remetê-los à consulta na internet de forma aleatória ou em 
um dos sites indicados nas seções link(s) da(s) imagem(s) e/
ou vídeo(s) e saiba mais/referências.

Na atividade 2, a professora solicita que os alunos es-
crevam três parlendas conhecidas. Afirma que podem pes-
quisar, mas não há indicação de onde eles podem fazer isso 
ou em que dispositivos tecnológico eles podem fazê-lo.

Na atividade 3, é solicitado aos alunos que façam a gra-
vação de um vídeo com os três trava línguas apresentados no 
plano, com a indicação de que ‘sejam rápidos’, provavelmen-
te tanto na gravação quanto na pronúncia do trava-línguas. 
Apesar de não haver detalhes de como fazer a gravação do 
vídeo, essa atividade procura explorar recursos tecnológicos. 
Para que o aluno fosse melhor direcionado na atividade, se-
ria necessário dizer-lhe quais aplicativos poderiam ser usa-
dos, quanto tempo o vídeo deveria ter, onde postá-lo poste-
riormente, se haveria ou não necessidade de legenda.

Sobre a atividade, é importante refletir se o aluno pos-
sui ou não o recurso tecnológico para realizá-la, dada a sua 
situação socioeconômica. Considerando que boa parte das 
pessoas no mundo contemporâneo possui aparelho celular, 
fica a impressão de que todos possuem o dispositivo e que, 
além de possuí-lo, têm um plano de dados móveis. A reali-
dade mostra, contudo, que de cada 10 pessoas no Brasil, 8 
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possuem aparelho celular.36 Como forma de evitar o agrava-
mento das desigualdades sociais e da não inclusão digital, 
esses dados precisam ser considerados ao se trabalhar com 
o uso de tecnologias na escola.

A professora apresenta aos alunos os links de vídeos 
para informações adicionais, na seção Saiba mais/referên-
cias, entretanto, as indicações não são claras de como ex-
plorá-los e o que explorar em cada um, podendo o aluno 
se perder, diante de um material rico, na realização da sua 
atividade. Isso acontece porque, na maior parte das vezes, o 
professor não tem formação técnica adequada e aprofun-
dada sobre a exploração dos recursos tecnológicos. O que 
ele propõe se dá com base naquilo que ele aprendeu fortui-
tamente sobre as tecnologias e, com boa vontade e espírito 
criativo, procura usar em sala de aula como forma de aten-
der às exigências curriculares e integrar-se com a ‘tecnolo-
gização’ do mundo moderno. Como fora discutido na seção 
teórica, a formação do professor para a utilização das tec-
nologias na escola é um dos problemas que ainda precisam 
ser resolvidos.

Na seção Objetivos de aprendizagem e desenvolvimen-
to, a professora seleciona objetivos de ensino com base no 
Documento Curricular Goiânia - EAJA, que, por sua vez, foi 
baseado na BNCC de ensino fundamental. Como a BNCC 
quase não trata do currículo destinado aos sujeitos perten-
centes à modalidade EJA/EAJA, a SME, por meio da Gerên-

36. Diponível em: https://www.convergenciadigital.com.br/Inclusao-Digi-

tal. Acesso em: 29 set. 2021
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cia de Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos e a Ge-
rência de Formação dos Profissionais da Educação da SME, 
elaboraram o DC Goiânia - EAJA.

No plano da professora, foram selecionados 15 objeti-
vos de aprendizagem e desenvolvimento da EAJA de língua 
portuguesa. Percebeu-se, porém, que alguns objetivos não 
foram claramente contemplados na metodologia/atividades 
propostas. O objetivo EAJALP0550, por exemplo, em que se 
deseja identificar as variedades da língua falada, as regras 
da norma-padrão e o preconceito linguístico em textos lite-
rários (contos populares, contos de terror, contos folclóricos) 
parece não estar expresso em nenhuma ação metodológica 
ou nas atividades propostas. Pode ser que, em aulas anterio-
res, a professora tenha comentado sobre variedade linguísti-
ca de lendas e parlendas.

Observou-se que os objetivos EAJALP0655 e EA-
JALP0513, que propõem, respectivamente, fazer sínteses das 
aulas, de apresentações orais, de entrevistas (ao vivo, áudio, 
TV, vídeo) e ler contos goianos e lendas de outras culturas 
com ilustrações de outros recursos gráficos (leitura multis-
semiótica), exploram com maior evidência as tecnologias e 
estão de acordo com o que foi trabalhado na aula e nas ati-
vidades propostas. Os demais objetivos enfocam a temática 
da aula, que é trabalhar lendas, parlendas e trava-línguas 
como uma marca da identidade cultural.

Na seção Objetivo de conhecimento, o planejamento 
mostra uma interface da disciplina Língua Portuguesa com 
a disciplina Artes, em perspectiva interdisciplinar e aborda-
gem de recursos multissemióticos envolvendo tecnologias.
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Na seção que trata das Habilidades, a professora usa 
apenas uma, em contraposição à grande quantidade de ob-
jetivos. A habilidade proposta é a leitura e compreensão de 
diversas manifestações socioculturais no Brasil, fundamen-
tal para o desenvolvimento da habilidade de leitura.

De maneira geral, o plano de aula procura associar o 
uso das tecnologias com o tema da identidade cultural bra-
sileira. Como o manejo técnico das tecnologias é um desafio 
também para o professor, por vezes a proposição de ativi-
dades pode ficar generalista e oferecer poucas pistas para a 
produção do aluno. Isso mostra que a formação continuada 
do professor precisa considerar, além de outras temáticas, a 
inserção desse profissional no uso das TICs na escola.

Considerações finais

Um dos resultados deste artigo é a consideração de que há 
alguma perspectiva de uso das tecnologias na escola, mas não 
há ainda um projeto sistematizado que deixe claro que ativida-
des desenvolver, seu objetivo fundamental e sua contribuição.

Por meio da análise de um plano de aula destinada à 
EAJA, percebeu-se que o professor integra seus conteúdos 
com as novas tecnologias, mas a ausência de um projeto sis-
tematizado de uso das TICs na escola torna esse trabalho, de 
alguma forma, ainda genérico e sem muita sistematização.

Em geral, existem muitas vantagens e desvantagens em 
relação ao uso das TICs no ensino da língua portuguesa na 
modalidade EJA/EAJA.
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Quanto às vantagens, o uso das TICs pode ajudar a 
atender aos objetivos de ensino dos professores. Essa con-
sideração leva em conta que as TICs podem ser um recur-
so criativo e dinâmico de ensino, que coloca em evidência a 
aprendizagem ativa dos estudantes. A integração da tecno-
logia ao ensino incentiva a independência e habilidades de 
autodescoberta dos alunos, como pesquisar online materiais 
relacionados à educação. Esses dados suportam descober-
tas de que a tecnologia de aprendizagem permite aos alunos 
desenvolver práticas linguísticas orais e assumir a respon-
sabilidade de encontrar respostas para atender às suas pró-
prias necessidades de aprendizado.

Em relação às desvantagens, os problemas podem girar 
em torno da distração dos alunos ao usar os computado-
res para acessar outro site que não fosse o proposto para a 
aula e do uso excessivo das tecnologias, uma vez que, nos 
ambientes fora da escola, em geral, os alunos usam de ma-
neira excessiva aparelhos celulares e outros equipamentos 
eletrônicos. As desvantagens do uso da tecnologia, no en-
tanto, podem ser superadas sem muito problema por meio 
da construção de regras básicas entre professores e alunos.

A pandemia do novo coronavírus, apesar da tristeza 
provocada pela morte de tantas pessoas, das desigualdades 
sociais agravadas e do número de desempregados que au-
mentou, colocou em evidência a urgência e a necessidade 
das tecnologias para que a interação entre as pessoas conti-
nuasse ocorrendo, mesmo com o distanciamento social. Em 
relação à escola, essa necessidade das TICs ficou ainda mais 
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evidente, visto que, em pouco tempo, os professores tiveram 
de aprender a lidar com um ou outro tipo de plataforma de 
ensino remoto. Provavelmente, muitos dos recursos tecnoló-
gicos usados durante a pandemia continuarão sendo usados 
no momento em que as aulas tiverem voltado plenamente 
para a modalidade presencial.

O presente estudo conclui, enfim, que o engajamento, a 
criatividade e a dedicação dos professores têm grande con-
tribuição para a efetividade das TICs na escola. O ensino 
remoto emergencial, consequência da pandemia, modificou 
não apenas momentaneamente o sistema educacional em 
relação ao uso das TICs, mas por longo período, visto que 
uma vez aprendido determinado recurso a tendência é que 
ele continue sendo usado, principalmente se ele encurta dis-
tâncias, permite produzir mais em menos tempo e promove 
aprendizagens.
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Práticas sociolinguísticas de tratamento em con-
texto formal de interação37

Paulo Ricardo Dias Fernandes

Resumo

Neste trabalho, apresentamos os resultados parciais da 
pesquisa sobre práticas sociolinguísticas de tratamento, em 
contextos formais de interação, numa escola militar de educa-
ção básica do município de Anápolis-GO. A pesquisa se vin-
cula ao campo de estudos da Sociolinguística em diálogo com 
a Pragmática, e tem por objetivo depreender as formas de tra-

37. Parte desta discussão foi, em 2017, apresentada oralmente no VI 

SIMELP, em Santarém – Portugal. Um resumo simples foi publicado na 

programação do evento.
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tamento mais recorrentes e seus contextos linguísticos mais 
utilizados, bem como, no caso das variações, quais fatores in-
teracionais influenciam na variação das formas de tratamen-
to. Foram realizadas, no contexto referenciado, gravações em 
áudio de conversas para geração da materialidade empírica 
para a discussão. Pretende-se problematizar, por meio dos 
resultados desse estudo, os impactos da relação entre pro-
fessores e alunos, nas escolas militares, na aprendizagem de 
língua portuguesa dos alunos. Dessa forma, faz-se necessária 
a análise de todos os fatores determinantes dos contextos em 
foco, entre eles o nível de formalidade, a polidez, a relação 
interpessoal dos interactantes, entre outros.

Palavras-chave: Interação sociolinguística. Formas de tra-
tamento. Contexto situacional. Formalidade intercultural.

Introdução

O português brasileiro tem evidenciado uma significati-
va variação entre suas formas pronominais. De acordo com 
Modesto (2007), os pronomes são usados como indicadores 
de inúmeras formas de tratamento, as quais se evidenciam 
nas mais discrepantes situações de conversação. Nessas 
conversações, são recorrentes as alterações na utilização de 
pronomes de naturezas diferentes, especialmente entre os de 
tratamento e os pessoais retos ou oblíquos, a fim de designar 
o mesmo indivíduo no contexto comunicativo.

A pesquisa que ora desenvolvemos tem como escopo 
investigar e analisar as práticas sociolinguísticas de trata-
mento em contextos formais de interação em um colégio mi-
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litar da cidade de Anápolis, em Goiás. Com esse objetivo, 
espera-se compreender as variações entre formas pronomi-
nais, especialmente quando se deseja, na conversação, a de-
signação da segunda pessoa do discurso.

Para realizar este estudo, foi articulado um referencial 
teórico do campo de estudos da Sociolinguística e da Prag-
mática. O percurso metodológico segue orientações etnográ-
ficas e postulados da Análise da Conversação.

A materialidade para descrição e análise foi gerada du-
rante pesquisa de campo realizada no Colégio da Polícia Mi-
litar de Goiás Doutor César Toledo, de Anápolis, Goiás. Na 
geração do material empírico, observamos como são cons-
tituídos contextos formais e informais nessa realidade es-
colar. Para tanto, registramos tais observações em diário de 
campo, fizemos gravações em áudio de interações ocorridas 
na escola durante as aulas e outras atividades escolares. Na 
sequência, partimos para a descrição e análise dos mate-
riais, no intuito de compreender as práticas sociolinguísticas 
de tratamento nesse contexto, até que ponto a formalidade 
em uma interação é mantida, quais os fatores interacionais 
desse fenômeno, entre outros.

Os resultados preliminares apontam um expressivo e 
cordial emprego da forma “você”, em coocorrência com “se-
nhor”, não esperado para o contexto de situação. Assim, es-
peramos que a presente pesquisa contribua para reflexões 
sociolinguísticas acerca desta utilização pronominal e suas 
alternâncias, na intenção de apresentar contribuições aos 
professores e alunos da educação básica e a outras pesqui-
sas acadêmicas relacionadas ao tema.
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Quadro Teórico

Formalidade e contexto

Irvine (1978, p. 774) trata a formalidade como um “as-
pecto do código, de tal forma que o discurso é sujeito a re-
gras extras ou a uma elaboração maior de regras”. O discur-
so formal é caracterizado por uma estruturação especial, em 
que há redundância e paralelismo sintático ou semântico. 
Segundo a autora, o estilo formal reduz a “variabilidade e a 
espontaneidade da fala”.

Consoante Ochs (1979, p. 68), são os truncamentos, re-
petições de informações, falta de planejamento do discurso 
e falas não monitoradas que caracterizam a informalidade. 
Irvine (1984, p. 2-3) confirma a ideia e ainda complementa 
que muitos autores usam “formalidade” no sentido de uma 
maior estruturação e previsibilidade do discurso e, também, 
como o “oposto da intimidade”.

Para Dijk (2012), a noção de contexto vai além de con-
ceitos como situação, circunstância ou entorno. O autor afir-
ma que devemos usar a noção de contexto “sempre que que-
remos indicar que algum fenômeno, evento, ação ou discurso 
tem que ser estudado em relação com o seu ambiente, isso 
é, com as condições e consequências que constituem seu en-
torno” (Dijk, 2012, p. 19). A contextualização é um integrante 
essencial de nosso entendimento de conduta humana que 
deve ser explicada, e não somente descrita.
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Já que nesta pesquisa o contexto não se refere apenas 
aos aspectos físicos, temos a definição do contexto consti-
tuindo-se pelo que “as pessoas estão fazendo a cada instan-
te e por onde e quando elas fazem o que fazem” (Erickson; 
Shultz, 2002, p. 217) e, ainda, com base no modelo mental dos 
participantes, conforme entendimento de Dijk (2012).

Frame e footing

Bateson (2002, p. 85) define frame como enquadre que 
contém um conjunto de instruções para que o ouvinte enten-
da uma mensagem proferida. O termo se relaciona à mol-
dura de um quadro, que direciona o olhar do observador. O 
objetivo do enquadre é delimitar ou “representar a classe ou 
conjunto de mensagens ou ações significativas”.

Goffman (2002, p. 107) desenvolve o conceito de fra-
me apresentado por Bateson e enuncia que frame é o 
enquadramento (sociocultural) que está relacionado 
à sinalização do que fazemos ou dizemos, ou como 
interpretamos o que é dito e feito. O autor afirma que em 
encontros face a face os participantes estão sempre propondo 
ou mantendo enquadres que “organizam o discurso e os 
orientam com relação à situação interacional”. Portanto, é o 
que está “acontecendo aqui e agora”.

Goffman (2002) trata o termo footing como alinhamento, 
ou seja, uma mudança de enquadre. O autor assim o define:
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Os footings são introduzidos, negociados, 
ratificados (ou não), co-sustentados e modifi-
cados na interação. Podem sinalizar aspectos 
pessoais (uma fala afável, sedutora), papéis 
sociais (um executivo na posição de chefe de 
setor), bem como intrincados papéis discursi-
vos (o falante enquanto animador de um dis-
curso alheio). (Goffman, 2002, p. 108).

A partir dessa definição, Goffman (2002, p. 113) des-
construiu noções tradicionais de falante e ouvinte, pois trata 
da complexidade das relações discursivas e revela a neces-
sidade de reconhecimento – por parte do interlocutor – de 
marcas do discurso e da comunicação não verbal que deter-
mina a mudança de footing.

Face e polidez

A noção de face foi elaborada por Goffman e pode ser 
definida como o “valor social positivo que uma pessoa efeti-
vamente reivindica para si mesma por meio do alinhamento 
em um contato particular” (Goffman, 1967, p. 5). Em outras 
palavras, é a imagem pública que o indivíduo constrói e ten-
ta preservar no seu meio social. Trata-se de um conceito li-
gado à identidade, ou seja, à construção social do indivíduo.

A polidez, por seu turno, para Thomas (1995, p. 150), é 
tratada como “uma meta do mundo real”, ou seja, é inter-
pretada como um desejo genuíno de ser agradável aos ou-
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tros ou como a motivação essencial para o comportamento 
linguístico do indivíduo. Ainda segundo a autora, a polidez 
é um fenômeno pragmático interpretado como estratégia, ou 
série de estratégias, empregada pelos falantes para alcançar 
inúmeros objetivos, como promover ou manter a harmonia 
nas relações. Mencionando os trabalhos de Thomas (1995), 
considera-se a polidez como essencial para justificar o mo-
tivo pelo qual as pessoas costumam ser tão indiretas no que 
dizem.

Kerbrat-Orecchioni (2006, p. 77) afirma que a polidez 
é “um fenômeno linguisticamente pertinente”. Segundo a 
autora, “a noção de polidez é entendida em sentido amplo, 
recobrindo todos os aspectos do discurso que são regidos 
por regras, cuja função é preservar o caráter harmonioso da 
relação interpessoal”.

Em resumo, na perspectiva da Sociolinguística, a poli-
dez é uma regra sociodiscursiva, pois trata-se de uma regra 
discursiva de orientação pragmática para atender a expec-
tativas orientadas por regras socioculturais determinadas 
por um grupo, o dominante, sobre outros, os dominados.

Percurso metodológico

Esta pesquisa enquadra-se no campo de estudos da So-
ciolinguística, em diálogo com a Pragmática, segue orientação 
etnográfica e utiliza também a Análise da Conversação para 
a transcrição das falas e geração da materialidade empírica.
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Modalidade da Pesquisa: etnográfica

Bortoni-Ricardo (2008, p. 79) afirma que a vertente et-
nográfica de estudos sociolinguísticos se direciona a uma 
teoria baseada na interação verbal. Sua metodologia é fun-
damentalmente qualitativa e interpretativista e consiste em 
registrar etnograficamente e microetnograficamente proces-
sos interacionais.

De acordo com Erickson (1986, p. 81), a pesquisa etno-
gráfica apresenta uma metodologia que inclui a participação 
constante do pesquisador no meio/comunidade pesquisa-
do, fazendo registros (gravações) minuciosos do que ocorre 
nessa comunidade e reflexão analítica juntamente com uma 
descrição detalhada sobre o que foi documentado.

Assim, a metodologia desta pesquisa se constitui, de 
início, da utilização das gravações das situações interacio-
nais – aulas de língua portuguesa do 6º ano do ensino fun-
damental, reuniões internas (conselho de classe) e externas 
da unidade escolar.

Apresentado até então o conceito de contexto (Erickson; 
Shultz, 2002) a ser utilizado nesta pesquisa, é intenção desta 
seção caracterizar de modo específico o contexto focalizado 
a fim de proceder com análise: o Colégio Estadual da Polícia 
Militar de Goiás Dr. César Toledo e as interações que se de-
senrolam no cotidiano deste ambiente.
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Campo e Contexto da Pesquisa

O CEPMG Dr. César Toledo, situado em Anápolis, Goiás, 
foi criado em 7 de dezembro de 2005, pela Lei nº 14.050 de 
21 de dezembro de 2001, passando a ocupar as instalações 
do Colégio de Aplicação Dr. Cézar Toledo no Bairro Alexan-
drina. O Colégio tem atualmente cerca de dois mil alunos, 
distribuídos em três turnos, e oferece não só ensino médio 
como também os anos finais do ensino fundamentam, além 
de diversas práticas esportivas e culturais.

Levando em consideração que a realidade da institui-
ção escolar é constituída por diversos frames – como a or-
ganização das aulas ministradas, dos conselhos de classe e 
reuniões de pais, entre outros –, ressaltamos a concepção 
de contexto já apresentada, em que os indivíduos envolvidos 
na atividade interacional desempenham suas ações a cada 
momento, atentando-se para o onde e o quando fazem o que 
fazem, conforme o modelo mental e individual de cada inte-
ragente (Dijk, 2012).

Frame é definido por Batenson (2002, p. 85) como um es-
quadre cujo conjunto de instruções tem por finalidade a com-
preensão por parte dos interlocutores da mensagem proferida. 
A concepção desse termo acaba por se relacionar à moldura 
de um quadro que direciona a atenção do observador, tendo 
como meta delimitar ou evidenciar a classe ou montante de 
mensagens ou ações relevantes. Esse conceito é aprimorado 
por Goffman (2002, p. 107), passando a ser compreendido 
como um enquadramento sociocultural que se relaciona à si-
nalização do que dizemos ou fazemos, ou como compreen-
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demos o que é feito ou dito. O pesquisador assevera que, em 
encontros face a face, os interagentes estão constantemente 
promovendo ou mantendo enquadres cuja finalidade é a or-
ganização do discurso e o estabelecimento de uma orientação 
em relação à situação interacional, ou seja, o desenrolar do 
evento comunicativo em um aqui e um agora. Então, as aulas 
expositivas, a organização das reuniões entre responsáveis 
e colaboradores da instituição de ensino se tipificam como 
exemplos de enquadres situacionais.

O Conselho de Classe é órgão colegiado de natureza 
consultiva e deliberativa em assuntos didático-pedagógicos, 
fundamentado no Projeto Político Pedagógico da escola e no 
Regimento Escolar. É o momento em que professores, equi-
pe pedagógica e direção se reúnem para discutir, avaliar as 
ações educacionais e indicar alternativas que busquem ga-
rantir a efetivação do processo de ensino e aprendizagem 
dos estudantes. Como no CPMG Dr. Cézar Toledo existem 
casos onde há conselho participativo, alunos e familiares 
também participam da análise do desempenho dos alunos 
de cada turma e série. Nesse evento, as discussões e tomadas 
de decisões devem estar respaldadas em critérios qualitati-
vos, como: os avanços obtidos pelo estudante na aprendiza-
gem, o trabalho realizado pelo professor para que o estu-
dante melhore a aprendizagem, a metodologia de trabalho 
utilizada pelo professor, o desempenho do aluno em todas as 
disciplinas, o acompanhamento do aluno no ano seguinte, as 
situações de inclusão, as questões estruturais, os critérios e 
instrumentos de avaliação utilizados pelos docentes e outros.
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Convenções de transcrição

Quadro 01 - Convenções de transcrição das falas.

Ocorrência Sinal Exemplo

Formas de tratamento negrito Senhor

Micropausa; pausa de 

menos de cinco segundos; 

pausa de mais de cinco 

segundos

(.)

(..)

(...)

Pedro...

Palavras ditas sem pausa = É que=que,

Ênfase/aumento no tom 

da voz

MAIÚSCULA ele coloca tudo, mas 

TUDO MESMO,

Truncamento / o meu minino perdeu /.

Comunicação não verbal (( )) (parênteses duplo) ((Levanta-se e vai em 

direção ao pai, ao se 

aproximar dele toca-lhe 

o ombro))

Fonte: Gumperz (1999) e Preti (2008)

Interpretação e discussão dos resultados  

preliminares

Ao participar de um conselho de classe do CPMG Dr. 
Cézar Toledo, ao final do primeiro semestre letivo, pudemos 
tecer algumas considerações quanto à concepção de estilo, 
entendido como recurso estratégico do qual os interagentes 
se valem para a elaboração de categorias sociais, sobretudo 
para negociar identidades em um determinado contexto.
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Associando tal concepção à linguagem utilizada pe-
los participantes do conselho, cuja maioria era formada por 
colaboradores da instituição e por um número pequeno de 
alunos e responsáveis destes, especificamente no contexto 
analisado, observamos um alto grau de formalidade carac-
terizando o evento de modo geral, não só nos aspectos lin-
guísticos como também físicos.

O gestor da unidade acomodou-se bem no centro de 
uma sala ampla, acompanhado por um coordenador pe-
dagógico, um técnico e uma secretária escolar. Os repre-
sentantes do corpo docente ocuparam as demais cadeiras, 
dispostas em U, e os pais, na companhia de alguns filhos, 
sentaram-se de frente aos colaboradores da escola.

Segundo Ochs (1979), a distinção entre discurso formal e 
discurso informal pode ser compreendida quando pensamos 
no planejamento e monitoramento do primeiro e na ausência 
desses elementos no segundo. O primeiro, que tipifica nossa 
pesquisa, reflete a ideia de premeditação, ao passo que o se-
gundo se apresenta mais espontâneo. No conselho de classe 
houve predominância de maior formalidade, uma vez que 
o evento, além de cumprir uma pauta rígida, ficou centrado 
na pessoa do gestor. Para referendar as falas, o gestor e os 
demais colaboradores da unidade trouxeram consigo ano-
tações referentes aos processos avaliativos e os resultados 
destes aplicados na unidade.

Apesar da predominância do estilo formal, o evento em 
questão apresentou variações na forma de tratamento en-
tre os participantes de maior nível hierárquico (gestor) em 
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relação aos demais participantes (professor de biologia). O 
excerto, a seguir, da fala do gestor da unidade, evidencia va-
riação de estilo na forma de tratamento com um dos docen-
tes presentes na reunião.

Cena 01

Gestor: ((olhando para o professor de biolo-
gia)) Pedro... você está bem? DIGO, em ques-
tão de saúde... EspERO que SIM. Quero pa-
rabenizá-lo pelo compromisso para com a 
unidade, mesmo tendo se ausentado por mo-
tivos de saúde nos últimos dias, o senhor não 
deixou de encaminhar atividades facilitando 
o trabalho da coordenação ((olhando tanto 
para o coordenador pedagógico como para o 
técnico)) no trato com os alunos que sentiram 
MUITO sua ausência

Podemos perceber, no excerto, que o Gestor desliza ao 
publicizar as formas de tratamento ao seu subordinado. Ele 
inicia com o uso de “você” e, em meio a sua fala, alterna para 
o uso da forma “Senhor”. Parece-nos que essa alternância de 
uso tem como motivação a noção de fala pública, direciona-
da a um auditório composto pelos seguimentos da comuni-
dade escolar: técnicos, gestores, professores, alunos e pais de 
alunos. Assim, vê-se que na interação os papeis sociais são 
ativados e que, a partir dessa ativação, as formas da língua 
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a serem usadas são escolhidas. A comunicação se dá nesse 
circuito que marca posições sociais, sobretudo, pelo uso da 
língua/gem. O estilo, que compõe o circuito da comunicação, 
também se torna evidente a partir dos usos dos enunciados 
mobilizados em função das condições de produção em que 
se dá a comunicação.

O estilo, formal ou informal, tem relação com o tipo de 
atividade exercida pelo falante, ou seja, o falante pode evi-
denciar variações, consoante o contexto em que a interação 
acontece, a situação em que se encontram os interagentes ou 
ainda a intenção do processo comunicativo. Na observação 
das gravações coletadas durante o conselho de classe é per-
ceptível que os falantes frequentemente recorrem às formas 
de tratamento a fim de fazer referência à pessoa do discurso, 
pois, em razão de ser um evento comunicativo mais cerimo-
nioso, os interagentes lançam mão de tratamento mais for-
mal. Entretanto, isso não garantiu a não ocorrência de osci-
lação entre formas de tratamento mais informais, a exemplo 
do trecho abaixo:

Cena 02.

Gestor: Pai, eu como representante desta uni-
dade escolar, gesTOR, inclusive..., faço ques-
tão de cumprimentá-lo e agradecê-lo por fa-
zer parte de nosso conselho. Você ((aponta o 
dedo em direção ao interlocutor)) acrescenta 
em muito à nossa reunião. Tenha certeza de 
que a SUA participação aqui conosco é fun-
damental. Pais engajados com a formação 
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humana e educacional dos filhos, HOJE, estão 
figurando muito pouco em nossa realidade de 
educação básica. Os cumprimentos, CLARO, 
estendem-se aos demais pais, MÃES e res-
ponsáveis, aqui, presentes. Os senhores e se-
nhoras são muito importantes para o êxito na 
formação educacional de seus filhos.

Pai: Obrigado, Coronel! Eu faço o que posso e 
o que não posso pra dar ao Marcelo as pos-
sibilidades que eu não tive. Cumprimento o 
senhor também e ((vira-se para pessoas que 
estavam na sala, sentadas às costas dele)) os 
demais participantes dessa reunião.

Gestor: Aqui o senhor é bem-vindo... você 
sabe que pode contar conosco e com o 
nosso trabalho, seu filho É um bom ra-
paz, com certeza irá trazer mais uma 
aprovação em faculdade PÚBlica para o 
César Toledo. Quanto à sua dúvida so-
bre o tamanho “extenso” do simulado, a 
justificativa que trago para você é que ele 
se espelha no Enem, e estamos preparando 
o seu rapaz para ter um bom desempenho 
nele. Cê não quer isso aconteça ((esboça 
um sorriso no rosto, eleva as mãos aci-
ma da mesa))? Então... TRATE de instigá-
-lo a estudar, caso ele reclame mais uma 
vez contigo sobre isso. Saindo daqui ELE 
irá enfrentar tanto uma prova como uma 
REDAÇÃO, numa única manhã ou tarde



432

Sumário

No excerto, o gestor da unidade escolar, que é um Te-
nente-Coronel da Polícia Militar do Estado de Goiás, procura 
estabelecer algum vínculo com o pai que o questionou acer-
ca da aplicação de uma avaliação em forma de simulado, na 
tentativa de garantir ao responsável não só a qualidade do 
instrumento avaliativo mas também a intenção de prepara-
ção do filho frente às avaliações externas. No desenrolar da 
interação, há variação explícita de estilo a fim de referen-
ciar a segunda pessoa do singular. Retomando os aspectos 
apontados sobre variação de estilo, temos exemplificado que 
a alternância entre a formalidade apresentada inicialmen-
te e a abordagem menos formal evidenciada posteriormente 
pelo gestor demonstra, discretamente, as suas pretensões de 
negociação de identidade. Ainda assim, o tom do diálogo é 
o tom mais formal, o qual é assegurado por:  i) uso da ên-
clise em “cumprimentá-lo”, agradecê-lo”; ii) uso da primeira 
pessoal do plural, ou “plural de modéstia” para Benveniste 
(1988), em: “nosso conselho”, “nossa reunião” e “contar co-
nosco”; e iii) pelo uso do aposto “coronel”, marcando a hie-
rarquia entre os interlocutores.

A postura do gestor, no início do excerto, possibilita re-
fletir acerca dos estudos de face e polidez. A concepção de 
face foi pioneiramente elaborada por Goffman (1985, p. 5), 
podendo ser compreendida como a reivindicação, por parte 
de um indivíduo, de um valor social positivo por meio de um 
alinhamento em um contato de natureza particular, ou seja, 
a tentativa de manutenção, confirmação da imagem pública 
que o indivíduo constrói e procura preservar em meio ao seu 
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convívio social. Tal conceito liga-se à noção de identidade, 
isto é, à construção social do indivíduo. O gestor da institui-
ção de ensino, como podemos perceber no início de sua fala, 
faz questão de reafirmar-se como tal ao tentar estabelecer 
uma diálogo com seus interlocutores.

Para Brandão (1997, p. 35), a manutenção da face pode 
ser considerada como um tipo de luta constantemente tra-
vada entre os indivíduos no intuito de garantir aprovação 
de seus interlocutores no desenrolar do processo interacio-
nal. Nesse sentido, de acordo com as ideias da pesquisadora, 
o princípio da preservação de face acaba por se constituir 
como uma condição para o estabelecimento da interação, 
que se manifesta consoante a necessidade que a pessoa tem 
de ser aceita no meio em que está inserida. O discurso cortês 
e a adoção das mesmas formas de tratamento na resposta 
do pai ao gestor da escola ilustram bem a tentativa de ma-
nutenção de faces entre ambos os interagentes.

Estudos acerca do que se entende por face e sua manu-
tenção também estão ligados às contribuições de Brown e Le-
vinson (1987). Segundo o modelo teórico de polidez proposto 
pelos pesquisadores, há dois tipos de faces: uma negativa, em 
que se manifesta o desejo do indivíduo de não ser impedido, 
tendo mantida sua autonomia de escolha e ação, e a outra 
positiva, que corresponde ao desejo de aprovação e aprecia-
ção do enunciador por parte de seus interlocutores. O gestor 
lança mão de ambas as faces quando utiliza um discurso pla-
nejado e, consequentemente, mais formal, evitando a possibi-
lidade de interferências ou troca brusca de turno sem que ele 
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finalize o raciocínio proposto – face negativa. Ainda assim, 
procura soar agradável, exaltando a participação dos pais – 
face positiva –, o reconhecimento social da instituição para o 
qual trabalha e que também presta serviços aos responsáveis 
e pais que ali matricularem seus filhos e filhas.

Conforme discutido anteriormente, para Thomas (1995, 
p. 10), a polidez é uma espécie de meta do mundo real cuja 
interpretação se dá como um tipo de desejo de soar agra-
dável aos demais, ou tal qual uma motivação básica para o 
comportamento linguístico do falante. Por isso, a autora con-
sidera a polidez um fenômeno de cunho pragmático, uma 
estratégia ou uma série de estratégias adotadas pelos inter-
locutores na intenção de concretizar suas metas interacio-
nais. Esses pressupostos fundamentam as táticas do gestor 
diante de seu público e explicam suas escolhas.

Vimos também, com relação à polidez, que esse fenô-
meno sociolinguístico e discursivo é estruturado por regras, 
na intenção de manter o caráter harmonioso das relações 
interpessoais, como podemos perceber na interação entre o 
gestor escolar e seu público. No excerto estão evidenciados 
os cumprimentos e agradecimentos trocados em relação à 
presença e participação na reunião, entre os interagentes 
da reunião, caracterizando uma maneira de se conciliar o 
desejo do gestor, o de maior força de poder, como se fosse 
desejo mútuo o de preservação da face tanto do pai quanto 
do gestor, mesmo o primeiro tendo questionado o Coronel, 
ameaçando-lhe a face com questões relacionadas aos ins-
trumentos de avaliação da unidade escolar. O Coronel, ges-
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tor, trata, então, de manter a face, justificando-se com base 
na  vantagem para o estudante, comparando o simulado em 
relação às avaliações externas de âmbito nacional, que po-
dem possibilitar ao filho do interlocutor o ingresso em uma 
universidade pública federal.

Em outro momento do conselho de classe, pôde-se per-
ceber, dentre os enunciados dos participantes que compu-
nham o evento, que existe não só variabilidade nas formas 
de tratamento como também espontaneidade de fala, carac-
terísticas essas apontadas por Irvine (1978) como prototípicas 
do discurso informal, ainda que o evento conselho determine 
a utilização de um estilo mais formal, em que, em tese, há 
trocas de turno delimitadas e concessão de fala por parte do 
gestor da unidade escolar, este trajado com farda, destoan-
do-se das vestimentas dos demais participantes da reunião. 
Segue o excerto evidenciador, a fim de demonstrarmos que, 
mesmo diante da estrutura tipicamente formal do evento, 
houve marcações de informalidade:

Cena 03.

Pai: O senhor coronel sabe me dizer se há 
possibilidade de=de=DE é... solicitAR uma se-
gunda chamada do simulado? É que=que, o 
meu minino perdeu /. Daí... essa prova, sem 
essa prova ((leva as mãos à cabeça)), ele aca-
bou saindo prejudicado em TODAS as maté-
rias, vai ter que fazer recuperação em TUDO. 
Imagima, pro senhor vê ((coloca às mãos de 
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volta sobre a carteira em que estava senta-
do))? Complicou deMAIS pra ele. Dá pra rever 
isso não?

Gestor: Pai, eu entendo a sua angústia e em-
patia como responsável, mas não há como eu 
movimentar TODA a minha equipe de pro-
fessores e... num curto prazo de tempo, con-
tar com a colaboração deles pra montar um 
simulado só pra o seu filho, você me entende? 
((Levanta-se e vai em direção ao pai, ao se 
aproximar dele toca-lhe o ombro)) Esse é um 
instrumento avaliativo que demanda TEMPO 
na elaboração e=e movimenta toda a equipe 
escolar ((olha para secretária escolar e coor-
denadores que estavam sentados ao lado)) 
inclusive terceiros porque uma prova des-
se tipo, dada a nossa quantidade de alunos, 
não é reproduzida aQUI! ((Retira a mão que 
repousava sobre o ombro do pai)) Então, que 
o seu rapaz ESTUDE e... Então... ((sorri)) con-
siga recuperar as notas nas recuperações a 
que ele tem direito. CÊ me entende? ((olha fi-
xamente para o pai, torna a colocar a mão 
sobre o ombro dele)) Fora que as provas de 
recuperação possuem questões discursivas, 
nas questões DISCURSIVAS, ele coloca tudo, 
mas TUDO MESMO, o que ele sabe que pode 
ser que seja valorizado pela correção do pro-
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fessor. Diferente do simulado, em que ele ou 
erra ou acerta... NÃO tem meio termo. Então... 
é=é oito ou... oitenta.

Pai: É... não dá né?

Gestor: NÃO, de qualquer forma ele NÃO sai 
prejudicado! Como eu disse... Ele TEM direi-
to à recuperação. Não dá pra abrir exceção, 
NÃO DÁ!

Os resultados permitem perceber um continuum de for-
malidade e informalidade que se manifesta nas interações, 
ou seja, a interlocução feita a partir de um registro mais for-
mal ou mais informal depende da interação, a qual depen-
de de fatores sociais para se efetivar. Veremos esse processo 
com mais detalhes a partir da análise detalhada de mais 
dados e, então, se for o caso, poderemos traçar uma linha 
didático-analítica para esse contínuo.

Para problematizar a dicotomia formalidade/informa-
lidade, nos apoiamos em Moura (2008, p. 774), para quem 
esses conceitos são utilizados de maneira recorrente nos es-
tudos da Etnografia da Comunicação e na Sociolinguística, 
somente a fim de tipificar ocasiões sociais e os comporta-
mentos a elas associados. 

No excerto, percebemos marcas de informalidade, como 
repetições de algumas expressões e o tom de voz enfatizado 
em alguns segmentos. Além disso, há truncamento, caracte-
rizando o discurso como informal. Tanto a forma como o có-
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digo, portanto, são empregados pelos interagentes de forma 
a situar o discurso no contínuo entre mais e menos formal. 
Podemos interpretar essa diferença entre formalidade e infor-
malidade com base em Irvine (1978, p. 774), a partir da maneira 
de se descrever as especificidades de uma dada situação so-
cial, não levando em consideração apenas o código, mas uma 
abordagem de cunho situacional em que as características 
pertinentes à situação podem relacionar-se à predominância 
de afetividade ou estabelecimento de vínculo.

O gestor toca o ombro do pai do estudante na intenção 
de aproximar-se para convencê- lo da impossibilidade de 
elaboração de um novo simulado. A interação, até então, do 
ponto de vista organizacional, estruturava-se de modo mais 
formal – disposição dos lugares, turnos de fala –, mas depois 
do toque físico, percebemos que o discurso do gestor, no que 
concerne ao código, tipificou-se como mais informal, com 
emprego inclusive de ‘cê’ ao se dirigir ao interlocutor. Por-
tanto, as características pertinentes ao desenrolar de uma 
situação podem se relacionar à predominância afetiva, de 
modo que uma dada situação formal exige exposição de se-
riedade, respeito, cortesia, distanciamento físico, de contato, 
entre os interlocutores.



439

Sumário

Considerações Finais

O conselho de classe do CPMG Dr. Cézar Toledo está 
nos permitindo evidenciar que as práticas sociolinguísticas de 
tratamento, nesse contexto de formalidade, estão relaciona-
das a regras de polidez, com intenção de convencimento. A 
polidez, nesse caso, observa regras socioenunciativas prenhes 
de valores ideológicos, constituindo uma malha socioenun-
ciativa de tensionamento das relações de poder envolvidas.
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ESTUDOS  
LITERÁRIOS



A presença de James Joyce na recepção do 
romance Perto do coração selvagem, de Clarice 

Lispector

Octávio Augusto Ferreira Soares

Resumo

O close-reading, ou a leitura cerrada do texto literário, 
muito apreciado e executado por estudos acadêmicos, são 
decorrentes de perspectivas da crítica e da análise literária 
que não consideram relevantes aspectos exteriores à obra 
para a sua compreensão. Todavia, outras abordagens teóri-
cas vêm tentando demonstrar que a literatura não é consti-
tuída apenas por palavras dispostas em um papel, mas está 
ligada a uma teia complexa de contextos que perfazem o 
texto literário. Clarice Lispector, escritora que hoje é vista 
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como um dos grandes pilares da literatura brasileira, teve 
sua obra amplamente analisada a partir do close-reading. 
Nesse sentido, buscando contribuir com os estudos claricea-
nos que ampliam as perspectivas para além de sua obra, 
este artigo tem como objetivo analisar o processo de publi-
cação e recepção inicial do romance Perto do coração selva-
gem (1943) e sua recepção crítica. Durante a execução deste 
estudo, foi possível verificar que existe uma relação direta 
entre as estratégias adotadas pelos agentes envolvidos na 
publicação do romance e o tipo de recepção que se produ-
ziu a respeito do romance, sobretudo no que diz respeito ao 
título da obra e sua associação ao romance de James Joyce. 

Palavras-chave: Clarice Lispector. Romance. Perto do 
coração selvagem. Publicação. Consagração.

Introdução

Os esforços empenhados por Clarice Lispector (1920-
1977) durante os anos iniciais de sua carreira contribuíram 
manifestamente para sua consagração. Em busca de reconhe-
cimento no mercado editorial brasileiro, as estratégias desen-
volvidas pela autora repercutiram para a recepção positiva 
de suas obras. Ainda em março de 1940, Lispector, que tinha 
um gosto pela escrita, precisou começar a trabalhar e procu-
rou as agências editoriais cariocas, que logo se interessaram 
pela jovem e confiante Clarice Lispector. Dessa forma, duran-
te 1940 a 1977, período no qual Clarice Lispector esteve ativa 
como escritora e jornalista, desenvolveu relações profissionais 
com pessoas importantes do mercado editorial brasileiro.
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Em 1940, a estudante de direito Haya Pinkhasovna Lis-
pector (nome de batismo da escritora) começou a trabalhar 
como repórter para a A Noite, empresa do ramo midiático 
que mantinha relações próximas com os órgãos de repressão 
da ditadura de Getúlio Vargas, como o DIP (Departamento 
de Imprensa e Propaganda) e a Agência Nacional, órgão do 
governo que regulava a mídia no país. Além disso, eram res-
ponsáveis por diversas publicações importantes no meio edi-
torial em meados da década de 1940. Faziam parte do grupo 
A Noite o jornal A Noite, as revistas Vamos Lêr!, Noite Ilus-
trada e Carioca e a Rádio Nacional, que era na época “a mais 
importante emissora do país” (Franklin, 2010, p. 114).

Durante a execução deste estudo, verificou-se que os 
relacionamentos estabelecidos pela autora com pessoas bem 
situadas no campo literário foram essenciais, não apenas no 
que diz respeito à projeção da autora no campo, mas tam-
bém, como pretendo demonstrar, no delineamento dos juízos 
de valor construídos pela crítica literária sobre as obras pu-
blicadas pela escritora, em especial, para este caso de estu-
do, Perto do Coração Selvagem.

Nas redações jornalísticas, Clarice Lispector pôde co-
nhecer algumas pessoas que contribuíram de forma direta 
para seu reconhecimento e aprendeu mais sobre o proces-
so de produção e de publicação, tanto de textos jornalísticos 
quanto de textos literários. Portanto, como destaca Gotlib 
(2013, p. 177), é bastante coerente afirmar que “a produção 
literária de Clarice nasce para o público concomitantemente 
a uma atividade jornalística”.
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Nesses momentos iniciais de sua carreira como escrito-
ra, publicando textos literários, traduções, entrevistas e re-
portagens, Clarice Lispector aprendia a lidar com os mean-
dros da edição junto de seus colegas jornalistas (Lispector, 
2020a). Portanto, como não poderia deixar de ser, em 1943, 
ano em que se empenhou para publicar o manuscrito de 
Perto do coração selvagem, recorreu à sua rede de contatos, 
já experientes no mercado literário, para que lhe ajudassem 
na empreitada. 

Publicação de Perto do coração selvagem

Entender a rede de contatos de um escritor é um fa-
tor essencial para a compreensão de sua carreira literária. 
Diante da lógica relacional do campo literário (Bourdieu, 
1996), constitui-se como uma estratégia extremamente van-
tajosa que um novo autor estabeleça relações com agentes 
importantes do campo, a fim de facilitar não só o processo de 
publicação de suas obras, mas, também, sua aceitação pela 
crítica literária.

O campo literário é um conceito cunhado pelo sociólogo 
da literatura Bourdieu (1996). Em suma, para o autor, a dinâ-
mica que rege o campo literário diz respeito à luta de poder 
(capital) para estabelecimento de uma posição confortável 
dentro da própria estrutura do campo. 

Nesse sentido, é possível dizer: para que um autor seja 
reconhecido como um escritor de qualidade ele precisa de 
capital social (quem o ajudará nos meandros editoriais? 
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quem o apresentará a editores? etc.), capital cultural (a que 
tipo de literatura sua obra se filia? Como a crítica irá rece-
ber seu livro?) e/ou capital simbólico (a credibilidade que sua 
persona de autor ganha em detrimento das críticas etc.).

Nessa perspectiva, o campo literário configura-se como 
um espaço (simbólico) de intensa luta, pois os vários agen-
tes que participam desse campo (escritores, críticos, editores 
etc.) utilizam-se de ações estratégicas para disputar capi-
tal social, cultural, simbólico e econômico.38 Considerando 
o caso da carreira literária de Clarice Lispector, é possível 
afirmar que os agentes envolvidos na publicação de seu ro-
mance conheciam, pelo menos em parte, o funcionamento 
do mercado literário na metade do século passado. 

Para a publicação de seu primeiro romance, Perto do 
Coração Selvagem, Lispector recorreu a colegas de profissão 
e a homens de letras de renome. A publicação desse romance 
contou com a participação ativa de Francisco de Assis Bar-
bosa e Lúcio Cardoso, colegas da Agência Nacional. Clarice 
Lispector não tinha uma visão clara do conjunto de manus-
critos que constituiriam o romance quando o escreveu, entre 
março e novembro de 1942. No entanto, com a contribuição 
dos dois colegas de redação, pôde reunir e editar as “folhas 
soltas”, como a própria autora se referiu a esses manuscritos, 
que formaram a versão final do livro (Gotlib, 2013).

38. O capital econômico diz respeito aos recursos financeiros. Todavia, 

considerando o que Bourdieu (1996) demonstra, para o reconhecimen-

to (acúmulo de capital simbólico) não é interessante que um livro faça 

sucesso do ponto de vista comercial (acúmulo de capital econômico).
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Dessa forma, ao longo do ano de 1943, Clarice Lispector 
começou a investir de maneira mais objetiva para que o ro-
mance pudesse ser publicado. Como se lê em carta enviada 
a Francisco de Assis Barbosa em março daquele ano, através 
do intermédio deste, Clarice Lispector pôde pedir ao escritor 
José Lins do Rego que a ajudasse na leitura do manuscrito. 
A intenção da escritora era que José Lins do Rego facilitasse 
a escolha de seu romance por alguma editora, caso fizesse 
uma crítica positiva do romance quando este ainda estava 
em preparação.

Nessa carta, podemos observar que foi graças a José 
Lins do Rego que Clarice Lispector conseguiu estabelecer co-
nexões com o crítico Álvaro Lins, que à época era o editor da 
editora José Olympio: “José Lins me deu o telefone de A. L. 
Falei com ele e ele foi muito amável: me deu um prazo de dez 
dias (custam a passar como o quê) porque tinha o que fazer” 
(Lispector, 2020b, p. 51).

Álvaro Lins era na época um dos maiores críticos literá-
rios, além de um editor reconhecido (Maia, 2015). No ano de 
1943, procurava uma nova obra para ser publicada na Co-
leção Joaquim Nabuco e na coleção Americ-edit, da edito-
ra José Olympio. O crítico gostou do romance, todavia, ficou 
indeciso quanto à sua publicação. Assim, pediu a opinião 
do crítico literário Otto Maria Carpeaux, que desaprovou o 
romance, o que fez com que Álvaro Lins se recusasse a pu-
blicar Perto do coração selvagem pela editora José Olympio 
(Lispector, 2020b).
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Além de procurar uma editora na qual seu primeiro ro-
mance pudesse ser publicado, outras questões preocupavam 
Clarice Lispector. Dessa forma, a autora pediu ajuda a Fran-
cisco de Assis Barbosa com a escolha do título, que até então 
se chamava Fúria e melodia, mas, a partir de uma sugestão 
de Lúcio Cardoso, o livro ganhou o nome de Perto do cora-
ção selvagem (Lispector, 2020b). Como se sabe, o título e sua 
epígrafe foram extraídos de uma passagem do romance O 
retrato do artista quando jovem, de James Joyce, publicado 
originalmente em 1916. 

À época do lançamento de Perto do coração selvagem, 
James Joyce já era reconhecido como um escritor canônico, 
pai do romance moderno (Quirino, 2012). Portanto, podemos 
concluir que a escolha pelo título não se deu de maneira de-
sinteressada, como Clarice Lispector insistiu em muitos mo-
mentos ao longo de sua vida, mas na expectativa, por parte 
da autora e de sua rede de contatos e daqueles que con-
tribuíram com essa escolha e com a preparação da edição, 
de que o romance poderia se vincular ao capital literário já 
acumulado pelo nome de James Joyce.

Depois de decidido o título e de organizados os ma-
nuscritos, sob o intermédio de Francisco de Assis Barbosa 
e Lúcio Cardoso, o romance Perto do coração selvagem foi 
publicado pela editora A Noite, em dezembro de 1943. Foi 
também Francisco de Assis Barbosa quem apresentou o ma-
nuscrito à editora. Todavia, Clarice Lispector não recebeu 
nenhum pagamento pela publicação, conforme relatou em 
entrevista a Affonso Romano de Sant’Anna em 1977: “Eu não 
pagava nada, mas também não ganhava nada. Se houvesse 
lucro, era deles” (Lispector apud Moser, 2011, p. 222).
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A recepção crítica de Perto do coração selvagem 

nos periódicos (1943-1945)

Apesar de não ter recebido pagamento por essa tiragem 
inicial, Clarice Lispector se beneficiou da empreitada pelo 
resto de sua vida como escritora, já que Perto do coração 
selvagem foi um sucesso literário e contou com críticas em 
sua maioria positivas. Além disso, sua primeira edição, de 
1000 exemplares, esgotou-se em alguns meses (Gotlib, 2013). 

Dessa forma, a publicação do romance não lhe rendeu 
capital econômico imediato, mas lhe garantiu capital sim-
bólico. Mais de 15 anos depois, Jurema Finamour, escrito-
ra e crítica literária, afirmaria: “Não temos registro de uma 
estreia mais sensacional, que tenha elevado a tão grande 
destaque um nome que, até pouco antes, era completamente 
desconhecido” (Finamour apud Moser, 2011, p. 223).

Em meados de outubro de 1944, a escritora foi laurea-
da com o prêmio da Fundação Graça Aranha, que escolheu 
Perto do coração selvagem como o melhor romance publica-
do no ano de 1943. Assim sendo, em menos de dois anos, o 
romance Perto do coração selvagem passou de “folhas sol-
tas” a um romance laureado por um prêmio que se consti-
tuía como uma das instâncias de legitimação no campo lite-
rário nacional da época. 

Diversas resenhas elogiosas foram, portanto, publica-
das na imprensa periódica. Esses textos nos revelam como 
a crítica, através do reconhecimento atribuído pelo prêmio, 
recebeu Perto do coração selvagem como um romance ino-
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vador e Clarice Lispector como uma escritora dotada de uma 
capacidade de construção autêntica e, sobretudo, moderna, 
considerando a associação ao nome de James Joyce. 

Para a verificação dos status alcançados pelo romance 
Perto do Coração Selvagem, foram consultadas resenhas so-
bre o romance publicadas durante os anos de 1943 e 1945, nos 
seguintes periódicos: A Noite (RJ), Vamos Lêr! (RJ), A Manhã 
(RJ), O Jornal (RJ), Diário de Notícias (RJ), Diário Carioca (RJ), 
Correio da Manhã (RJ), Diário de Pernambuco (PE), Careta 
(RJ), Revista da Semana (RJ), Sombra (RJ), Gazeta de Notícias 
(RJ), Annuario Brasileiro de Literatura (RJ), Diretrizes: Políti-
ca, Economia, Cultura (RJ), Carioca (RJ) e Correio Paulistano 
(SP). Considerando os limites deste artigo, optamos por apre-
sentar apenas as resenhas que tratam a respeito do título e 
da relação de Perto do coração selvagem com o romance de 
James Joyce O retrato do artista quando jovem.

Adonias Filho39 publicou na seção No mundo dos Li-
vros, do periódico O Jornal, artigo intitulado Perto do Cora-
ção Selvagem, veiculado logo após o lançamento do roman-
ce, em 31 de dezembro de 1943,40 sendo um dos primeiros 
textos críticos sobre o romance. Para o escritor, do ponto de 
vista estrutural, o livro se constitui como uma sucessão de 
quadros que vão se apresentando ao leitor, que, por fim, aca-
bam por se organizar em um universo. 

39. Clarice Lispector conheceu Adonias Filho sob a intermediação de Lúcio 

Cardoso, tornando-se amiga íntima do crítico. Ao longo da carreira de 

Clarice Lispector, o crítico publicou diversas resenhas elogiando a escri-

tora. Além disso, foi diretor da editora A noite de 1946 a 1950, publican-

do o terceiro romance de Clarice Lispector A Cidade Sitiada em 1949. 

40. O Jornal, 31/12/1943 - Ed. 07532. 
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Para o resenhista, a escolha pelo fluxo de ideias favore-
ceu a construção da personagem Joana, e para ele esse é um 
dos pontos mais interessantes do romance, pois, segundo ele, 
há um paralelo entre a profunda descrição da personagem 
e o modo como o romance foi escrito. Nesse sentido, o crítico 
diz que Clarice Lispector é uma escritora com uma perspec-
tiva inédita no âmbito da literatura nacional, pois utiliza-se 
de uma técnica ainda pouco utilizada no Brasil, mas já uti-
lizada internacionalmente, principalmente por James Joyce. 

Dessa forma, já no início da recepção crítica desse ro-
mance, Clarice Lispector foi considerada como uma escritora 
inovadora e, até mesmo, internacional, por conta do uso de 
técnicas reconhecidas na obra de James Joyce. 

A verdade na República das Letras, artigo publicado em 
O Jornal em 30 de janeiro de 194441 e redigido pela escritora 
Dinah Silveira de Queiroz, destaca a novidade que represen-
ta o romance da jovem Lispector, pois para ela “Esta menina 
acaba de trazer para a nossa literatura uma contribuição 
tão original, uma afirmação tão rara de personalidade, que, 
ainda que seja bem desvalioso o meu depoimento a respei-
to, sinto que não o poderia deixar de prestar”. A exaltação 
dessa novidade não a impede de reconhecer na estreante 
romancista características já existentes em obras de auto-
res estrangeiros, ressaltando que sua escrita “tem muito dos 
mais cerebrais autores ingleses, como da sensível e tocante 
Rosamond Lehmann”. Dado o renome de Joyce na literatura 
de língua inglesa, podemos considerar sua referência den-

41. O Jornal, 30/01/1944 - Ed. 07287.
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tre os romancistas ingleses evocados por Dinah Silveira de 
Queiroz, sobretudo porque a romancista citada, Rosamond 
Lehmann, era tida como uma herdeira literária de Joyce. 

Assim, as comparações que os críticos fazem com James 
Joyce se dão na tentativa de entender um romance que se 
caracterizava como uma produção inédita no âmbito das le-
tras nacionais, “em fase de enriquecimento”, nas palavras de 
Dinah Silveira de Queiroz, para quem a literatura brasileira 
contava com “grandes livros, grandes romances” lançados 
nos anos anteriores, “Mas [segundo ela] – verdade seja dita – 
nada apareceu de realmente novo”. 

Dessa forma, na impossibilidade de situar a obra de 
Lispector dentre as produções contemporâneas brasilei-
ras, os críticos recorreram a autores e obras estrangeiras 
em busca dessa filiação, tornando Lispector uma escritora 
internacional no meio brasileiro, que estaria inserindo na 
literatura nacional as inovações em voga na literatura es-
trangeira. Isso posto, essa associação não aconteceu de for-
ma inócua. Na verdade, ao utilizar-se de um trecho de um 
romance de Joyce, Clarice Lispector pôde antecipar a asso-
ciação com uma narrativa internacional, o que lhe garantiu 
destaque em meio a produções mais tradicionais brasileiras. 

Por isso, a designação de Clarice Lispector como uma es-
critora inovadora é uma perspectiva compartilhada por Breno 
Accioly em resenha publicada igualmente em O Jornal.42 Após 
enumerar as estreias ocorridas, que, a seu ver, se restringem 
a imitações de Graciliano Ramos e Érico Veríssimo, pra ele: 

42. O Jornal, também do dia 30/01/1944 - Ed. 07287. Essa resenha é 

matéria de capa da segunda seção do jornal. O mesmo texto foi publi-

cado no Diário de Pernambuco, Ed. 00031, 06/12/1944. 
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“Bem raro era ler uma estreia que definisse uma nova e ver-
dadeira vocação literária, bem raro era ler-se um romance 
de um novo que não estivesse canalizado pelos críticos e pelo 
povo”. Essa inovação na literatura nacional não significa ne-
cessariamente uma criação absolutamente original, pois a 
escritora, ao mesmo tempo que revela sua emancipação dos 
moldes já desgastados da literatura no país, realizaria “uma 
libertação que se escraviza e se deixa dominar por uma téc-
nica primeiramente usada pelos ingleses”. Assim como Dinah 
Silveira de Queiroz, Breno Accioly também atribui a filiação 
inglesa ao romance de estreia de Lispector.

Lêdo Ivo, escritor e crítico literário que Clarice Lispec-
tor conheceu por intermédio de Lúcio Cardoso, escreveu em 
resenha para O Jornal em 15 de fevereiro de 194443 que o 
romance Perto do coração Selvagem “é o maior romance 
que uma mulher jamais escreveu em língua portuguesa” e 
que Clarice Lispector representa para a literatura brasileira 
o que Virgínia Woolf e James Joyce representam para a li-
teratura de língua inglesa. Outro ponto que chama atenção 
nessa resenha é que o autor aponta que Clarice Lispector 
mereceria ganhar o Prêmio Graça Aranha, o que, coinciden-
temente ou não, aconteceria em outubro desse mesmo ano. 

No jornal A Manhã,44 foram encontrados dois extensos 
artigos críticos acerca do romance, mas apenas o primeiro 
deles, por ser mais significativo para os propósitos deste tra-
balho, será analisado. Intitulado “Prêmio da Fundação Graça 
Aranha” e publicado no dia 29 de outubro de 1944, esse artigo 
foi escrito por Lauro Escorel, diplomata e crítico literário.

43. O Jornal, 15/02/1944 - Ed. 07303.

44. A Manhã, 29/10/1944 -  Ed. 00990.  
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O texto tem como objetivo exaltar a “jovem escritora” 
por sua “força de natureza”, evidenciado que Clarice Lis-
pector caracteriza-se como uma romancista “excepcional 
por seus recursos técnicos”45 e que está em consonância com 
técnicas literárias ainda pouco conhecidas no Brasil. 

Não à toa, nesse artigo a questão do título de Perto do 
coração selvagem já era considerada algo importante a ser 
debatido pela crítica, pois o autor defende o romance das 
comparações feitas com Virgínia Woolf e James Joyce. Sobre 
isso, o crítico escreve que Clarice Lispector teve sugestões de 
um “amigo” (como vimos, esse amigo é Lúcio Cardoso) para 
a escolha do título e da epígrafe, “não sabendo ao certo do 
que se tratava”.46 Ou seja, o resenhista tenta criar um distan-
ciamento de Clarice Lispector e James Joyce, na medida em 
que afirma que a autora não tinha conhecimento da obra de 
James Joyce. 

O autor justifica possíveis comparações com o romance 
de Joyce, pois, segundo o mesmo, Clarice Lispector utiliza-se 
do recurso do fluxo de consciência, assim como Joyce, o que 
leva a uma “narrativização” de emoções, e Joana, protago-
nista do romance, seria, de acordo com o crítico, “uma das 
personagens mais ricas e complexas que já surgiram na fic-
ção brasileira”. Dessa forma, de acordo com Lauro Escorel, 
os romances Perto do coração selvagem e O retrato do artis-
ta quando jovem se aproximariam não apenas por conta do 
título, mas, principalmente, por conta de os dois utilizarem 
da mesma técnica narrativa.

45. A Manhã, 29/10/1944 -  Ed. 00990.  

46. A Manhã, 29/10/1944 -  Ed. 00990.  
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Lúcio Cardoso também destacará a inovação represen-
tada pelo romance de Lispector no cenário brasileiro. Sua 
crítica, publicada no Diário Carioca em março de 1944, in-
titulada “Perto do coração selvagem”, é ainda um exemplo 
significativo da importância das relações estabelecidas por 
Clarice Lispector no início da carreira. Como vimos, as crí-
ticas transitam entre uma novidade no romance brasileiro e 
as comparações com tendências estrangeiras. 

O escritor começa o texto fazendo um panorama acerca 
dos “caminhos aos valores novos”, descrevendo como, na lite-
ratura, de acordo com ele, “As novas gerações se sucedem nor-
malmente, uma continuando as outras, recebendo o benefício 
de experiências mais velhas, aprendendo com os que fizeram 
alguma coisa antes de nós, assimilando e continuando”.47

Logo, para falar de Perto do coração selvagem, Cardoso 
tenta explicar como uma nova geração estava se formando. 
Apresenta, assim, os nomes dessa nova geração: Adonias Fi-
lho, Xavier Placer, Breno Acioli, Lêdo Ivo, Fernando Sabino, 
J. Etienne Filho, João Cabral de Melo Neto, Antônio Rangel 
Benedito Coutinho e Luiz Augusto de Medeiros, apenas de 
homens, como se pode perceber. Imediatamente após fazer 
esse panorama de escritores, diz que: “Dos nomes femininos, 
creio que nenhum se compara ao da sra. Clarice Lispector, 
cuja estreia há pouco, parece-me em certo sentido tão im-
portante e tão reveladora quanto foi no passado a da sra. 
Raquel de Queiroz, com o sempre lembrado ‘O Quinze’”.

47. Diário Carioca, Ed. 048827, de 12/03/1944. 
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Lúcio Cardoso faz questão de evidenciar aqui que Cla-
rice Lispector, diferentemente de Raquel de Queiroz, não 
trabalha com uma prosa de crítica social, mas com a “son-
dagem” do eu, diferenciando-se, assim, de umas das prin-
cipais escritoras brasileiras do momento, o que reforça sua 
peculiaridade, tão enfatizada pelos críticos. Dessa forma, 
podemos inferir que, assim como outros críticos, para Lúcio 
Cardoso, Clarice Lispector merece destaque por apresentar 
recursos narrativos inovadores.

Cardoso exprime um ponto de vista significativo para os 
propósitos desta pesquisa quanto à importância das relações 
estabelecidas por Clarice Lispector, ao defender o romance de 
críticas negativas: “Tenho escutado várias objeções ao livro,48 
inclusive de que não é um romance. Concordo em que não seja 
um romance no sentido exato da palavra, mas que importân-
cia tem isto?”. Nesse momento, Lúcio Cardoso está dialogando 
principalmente com a crítica escrita por Álvaro Lins publicada 
no Correio da Manhã, em 11 de fevereiro de 1944. Álvaro Lins, 
que, como vimos, leu o manuscrito do romance antes de sua 
publicação, diz que teve a sensação de uma experiência de lei-
tura ruim, pois o romance “não estava realizado” e a obra, en-
quanto romance, “estava incompleta e inacabada” (Lins, 1946, 
p. 111 apud Segato; Rodrigues, 2013, p. 05).

48. Acreditamos que aqui Lúcio Cardoso refere-se às comparações com 

autores estrangeiros, principalmente Joyce. Durante o levantamento 

de dados, observou-se que os aspectos tidos como inovadores pela 

crítica, ora eram vistos como positivos, ora eram percebidos como algo 

negativo (como no caso da crítica de Álvaro Lins). Todavia, consideran-

do a extensão desta pesquisa, não foi possível apresentar todos esses 

dados, que justificam ainda mais as colocações de Cardoso. 
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Dos exemplos mais profícuos que simbolizam a pro-
blemática da presença de James Joyce em Clarice Lispector 
à época da publicação de seu primeiro romance, a crítica 
escrita por Álvaro Lins, que havia se negado a publicar o 
romance, configura-se como um ponto chave para entender-
mos a questão. Intitulada “Romance Lírico” e publicada em 
fevereiro de 1944 no Correio da Manhã, é um texto de tom 
negativo, no qual o crítico assevera que Clarice Lispector 
“peca” ao criar um romance com tamanha liricidade e com 
aspectos que não seriam do romance brasileiro. Assim, Per-
to do coração selvagem seria um romance falho, justamente 
por não se enquadrar em uma estrutura mais tradicional e 
linear, já que Clarice Lispector escolheu dar o foco de seu 
romance à dimensão da linguagem e à construção mais ín-
tima da personagem Joana, característica que fez com que a 
crítica associasse o romance de Lispector aos romances de 
língua inglesa, sobretudo a Joyce, diretamente evocado no tí-
tulo e na epígrafe, o que chamou a atenção dos críticos para 
tal vinculação durante a leitura que fizeram da obra.

Considerações finais… “Não tem importância 

consciente”: a negação de Joyce 

Em carta enviada a Lúcio Cardoso ainda em março de 
1944, Clarice Lispector agradece pela crítica e pelos elogios. 
Quanto às objeções ao romance referidas por Lúcio Cardoso 
em seu artigo, Clarice Lispector diz:
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Lúcio, você diz no seu artigo que tem ouvi-
do muitas objeções ao livro. Estou de longe, 
não sei de nada, mas imagino, Quais foram? é 
sempre curioso ouvir. Imagine que depois que 
li o artigo de Álvaro Lins, muito surpreendi-
da, porque esperava que ele dissesse coisas 
piores, escrevi uma carta dizendo que eu não 
tinha “adotado” Joyce ou Virginia Woolf, que 
na verdade lera a ambos depois de estar com 
o livro pronto. Você se lembra que eu dei o 
livro datilografado (já pela terceira vez) para 
você e disse que estava lendo o Portrait of 
the artist e que encontrara uma frase bonita? 
Foi você quem me sugeriu o título (Lispector, 
2020a, p. 72).

Portanto, Clarice Lispector afirma que não leu o roman-
ce de Joyce antes da escrita de sua obra e negou ao longo de 
toda a sua carreira essa filiação ao escritor. No entanto, acei-
tou que Perto do coração selvagem fosse assim intitulado, o 
que delineou fortemente sua recepção pela crítica. 

Apesar de vincular seu romance ao de Joyce, Clarice Lis-
pector parece não ter ficado satisfeita com os efeitos das com-
parações que a crítica fez de Perto do coração selvagem com 
a obra do escritor irlandês. Como vimos, Lúcio Cardoso, figura 
importante no meio literário carioca na metade do século XX, 
sugeriu o título à autora certamente convicto de que essa es-
colha possibilitaria à crítica e aos leitores uma referência para 
um romance que o mesmo considerava inovador.
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Dessa forma, como consequência da decisão de utilizar 
um trecho de uma obra de James Joyce para dar título a Per-
to do coração selvagem, as comparações persistiram ao lon-
go de sua atuação como romancista. Dessa forma, Clarice 
Lispector, sempre que podia, tentava se desvencilhar dessa 
imagem, que marcou o tom da maioria de suas entrevistas 
nos anos de 1944 e 1945: “Descobri essa legenda, o título do 
livro e o próprio Joyce quando o livro estava bem pronto” 
(Lispector apud Moser, 2011, p. 222).

A insistência em se distanciar do nome James Joyce foi 
uma estratégia da autora para se afastar das comparações e 
reafirmar seu lugar no campo literário nacional, já que a crí-
tica, percebia Clarice Lispector como uma autora inovadora, 
mas, apenas no Brasil, pois James Joyce, um autor que já cir-
culava no Brasil desde a década de 1910 (Quirino, 2012), já era 
reconhecido internacionalmente por esse tipo de inovação.

Em longa entrevista realizada quase dois anos depois 
do lançamento de seu primeiro romance, Clarice Lispector 
ainda tentava recusar a interferência de James Joyce: “[de-
sejei] que a própria autora de “perto do coração selvagem” 
esclarecesse se houve de fato real influência de Joyce em sua 
obra”, Clarice Lispector responde que não leu Joyce, e que 
entende que as pessoas o associam a ela, mas percebe que 
“não tem importância consciente”.49

No entanto, diferente do que demonstra a escritora, há, 
sim, importância, pois em diferentes momentos, seja para 

49. Entrevista dada por Clarice Lispector para o Jornal da Manhã, Ed. 1325, 

02/12/1945. 
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comparar o estilo dos dois autores, seja para tratar especifi-
camente da questão do título, os textos da época aproximam 
James Joyce e Clarice Lispector. 

Nesse caso, podemos perceber que, se no momento ini-
cial de sua carreira houve a necessidade dessa aproximação, 
inclusive por seus intermediadores no ingresso nesse meio, 
ao longo de sua carreira a autora sentia a necessidade de 
negar essa aproximação, como uma estratégia para se con-
solidar como escritora autônoma e inovadora, no espaço na-
cional e mesmo internacional.

Ao lidar com as comparações, Clarice Lispector enten-
dia que precisava criar uma imagem de imparcialidade, to-
davia, podemos concluir que a escolha do título refletiu na 
aceitação do romance e na criação, por parte da crítica, de 
uma autora inovadora, que estava em diálogo com tendên-
cias estrangeiras. Dessa forma, mesmo que tenha tentado 
se desvencilhar da relação com James Joyce, é inegável que 
essa perspectiva de inovação se refletiu na composição do 
capital literário acumulado por Clarice Lispector durante 
toda a trajetória de sua carreira como escritora.
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Experimentalismo e nacionalismo na ficção mod-
ernista: Macunaíma, de Mário de Andrade, sob os 

olhares de A literatura no Brasil e de Ana em Veneza

Rafaela Cristina Coelho 

Resumo

Este trabalho visa apresentar uma pequena porção dos 
resultados da pesquisa de Mestrado em Estudos Literários 
pelo Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística 
da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás, 
a qual visa fornecer uma leitura do romance histórico con-
temporâneo Ana em Veneza (1994), de João Silvério Trevisan, 
e de sua reinterpretação dos paradigmas para a identidade 
artística e literária nacional, por meio do contraponto desse 
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romance com obras canônicas de história da cultura e da 
literatura brasileiras. O método de leitura utilizado apoia-se 
nos Estudos Comparados – método proposto e praticado por 
pesquisadores e críticos de literatura dentro e fora do con-
texto latino-americano, como Benjamin Abdala Junior (2012), 
Edward W. Said (2011) e Daniel Henri-Pageaux (2011). Para o 
presente trabalho, pretende-se fornecer uma leitura em con-
traponto entre A Literatura no Brasil (1955), conhecida his-
tória da literatura brasileira dirigida por Afrânio Coutinho, e 
o referido romance, com intuito de alcançar possíveis novas 
interpretações a respeito do cânone do Modernismo brasilei-
ro e seus paradigmas para a identidade artística e literária 
nacional via Macunaíma (1928), de Mário de Andrade.

Palavras-chave: Modernismo. Identidade Nacional. 
Macunaíma. Ana em Veneza. A literatura no Brasil.

As condições específicas da colonização ibérica no con-
tinente americano deixaram como legado para os novos 
Estados-nação que dela resultaram problemas de natureza 
econômica, política e cultural que se tornaram verdadeiros 
entraves para o pleno desenvolvimento desses países. No 
plano cultural, o desafio fundamental das nações latino-a-
mericanas de herança colonial espanhola e portuguesa ma-
nifestou-se já na dificuldade em traçar identidades nacionais 
capazes de distingui-las de suas metrópoles europeias, uma 
vez que, privadas da referência a um passado pré-colom-
biano, devido ao genocídio dos povos autóctones, e à sombra 
das instituições europeias, viram-se obrigadas “a se debater 
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entre as instâncias do Mesmo e do Outro” (Perrone-Moisés, 
1997, p. 245). Foi assim que, na esteira desse processo, como 
bem explana Leyla Perrone-Moisés, após a independência, 
que se deu ao longo das primeiras décadas do século XIX, a 
implantação da literatura nacional tornou-se um dos prin-
cipais campos de batalha cultural pela conquista da iden-
tidade nacional. No caso do Brasil, na crítica, na história e 
na arte literária, o debate sistemático sobre a existência e os 
limites de nossa identidade cultural nacional tem sido recor-
rente desde que aqui desembarcaram os ideais românticos 
divulgados pelos livros e periódicos, mas também através 
dos escritores e jovens acadêmicos recém-formados nas uni-
versidades da Europa.

Já no século XX, os modernistas, munidos de um grau 
relativamente alto de consciência quanto aos problemas es-
téticos decorrentes da nossa herança cultural europeia, ao 
perceberem as brechas deixadas pelos movimentos anterio-
res em suas tentativas de resposta para a identidade bra-
sileira, infligiram-se a tarefa de conclusão desse projeto. O 
movimento propôs, então, comemorar o centenário de nossa 
Independência, em 1922, através de uma verdadeira reava-
liação da identidade cultural brasileira (Arnt, 2012, p. 29-30). 
De início, reunidos em torno de ideais comuns e, posterior-
mente, agrupados em torno de diferentes bandeiras ideoló-
gicas, os artistas, escritores e intelectuais modernistas pro-
curaram pensar a nossa relação cultural com a Europa em 
termos diferentes do Romantismo e do Realismo.
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Mais recentemente, com o fenômeno do romance his-
tórico contemporâneo produzido na América Latina, em 
geral, e no Brasil, em particular, uma das características 
bastante comuns desse gênero, que trata da ficcionalização 
do cânone literário e artístico nacionais, tem aberto espaço 
para o debate renovado sobre a identidade nacional. Em 
seu mais importante trabalho sobre o romance histórico 
contemporâneo no Brasil – O romance histórico brasileiro 
contemporâneo (1975-2000), Antônio Roberto Esteves (2010, 
p. 71) observou que, embora esses romances sejam “bas-
tante desiguais com relação à estrutura, sua leitura permite 
traçar um panorama da literatura brasileira esboçado pela 
própria literatura”, ao ponto de podermos afirmar que, por 
meio da ficcionalização de escritores e artistas brasileiros, 
parte significativa dos romances históricos contemporâneos 
produzidos no Brasil mantêm diálogo com a nossa história 
artística e literária e, mais do que isso, propõem-se a rea-
valiar as narrativas oficiais, o cânone e os períodos literá-
rios que elas elegeram como representantes de determina-
da ideia de identidade nacional. Com vistas à essa – dentre 
outras – característica do romance histórico contemporâ-
neo, a leitura crítica subsequente visa contrapor as inter-
pretações do romance histórico Ana em Veneza (1994), de 
João Silvério Trevisan, às de A literatura no Brasil (1955), de 
Afrânio Coutinho, a respeito de um dos mais conhecidos 
cânones do movimento modernista brasileiro, que é Mário 
de Andrade com seu romance Macunaíma (1928).
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Como se sabe, Macunaíma foi apontado como protó-
tipo da experiência experimentalista e nacionalista do Mo-
dernismo. Para Oswald de Andrade, esse romance seria a 
manifestação antecipada do projeto estético apresentado no 
seu “Manifesto Antropófago”, também de 1928 (Candido, 
1995, p. 77). Experimentalismo e nacionalismo, por sua vez, 
constituíram-se em aspectos fundamentais das ideias e das 
práticas estéticas do Modernismo, ao menos na fase mais 
militante do movimento. Esses valores, endossados tanto nas 
práticas de pesquisa e escrita empreendidas por Mário de 
Andrade ao longo de seu trabalho como escritor e crítico de 
arte quanto nos manifestos de Oswald de Andrade, já eram 
defendidos pelas vanguardas europeias do início do século 
XX. De acordo com Gilberto Mendonça Teles (2009, p. 67), a 
influência do futurismo, do dadaísmo e do espírito novo de 
Apollinaire sobre os artistas e escritores brasileiros desper-
tou neles a curiosidade quanto à nova maneira de escrever, 
cheia de estranhamentos, que possibilitava a renovação da 
literatura pessoal e nacional por meio da pesquisa e desco-
berta na própria cultura de valores e formas, que trariam 
um sentimento de originalidade. 

Alguns anos após os primeiros contatos com os ma-
nifestos das vanguardas europeias, as reinvindicações dos 
jovens modernistas, que foram amplamente difundidas a 
partir do artigo Na maré das reformas, de Menotti Del Pic-
chia (publicado em 24 de janeiro de 1921, no jornal Correio 
Paulistano), exprimem os aspectos experimentalista e nacio-
nalista da empresa modernista. Nesse texto, representando o 
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grupo de artistas e escritores dessa nova geração, Del Picchia 
propõe uma “reforma estética”, com os objetivos de 1) romper 
definitivamente com o passado, que agonizava com o ranço 
das concepções românticas, realistas e parnasianas; pôr fim 
à nossa dependência mental; 2) sair em busca de uma nova 
técnica para a representação da vida e dos problemas do 
século XX; 3) pesquisar uma outra expressão verbal, seja no 
verso ou na prosa, que ultrapasse as “longas páginas descri-
tivas” e as imagens marmóreas do parnasianismo.

Para Antonio Candido, essa atmosfera de renovação 
literária respirada pelos escritores modernistas da primei-
ra hora levou a duas atitudes: “Enquanto certos escritores 
procuravam exprimir a forma e a essência do seu país, ou-
tros mais arrojados porfiavam em pesquisar, em experimen-
tar formas novas e descobrir sentimentos ocultos” (Candido, 
2000, p. 112, grifo no original), se bem que, conforme explica 
ele, essa segunda linha não abandona a temática nacional, 
apenas aborda-a com espírito diferente, destacando-se pelo 
humor, ousadia formal, elaboração autêntica do folclore e 
dos dados etnográficos, produzindo, consequentemente, 
uma crítica mais profunda.

Dentro da história da literatura brasileira idealizada 
por Afrânio Coutinho, o Modernismo brasileiro ocupa, jun-
tamente com o Romantismo, uma posição de destaque, pois 
enquanto com o Romantismo a literatura brasileira teria en-
contrado “o momento de sua definitiva afirmação” em rela-
ção à literatura portuguesa, através de um “sistema de pen-
samento e sentimento radicado em solo nativo” (Coutinho, 
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2004, p. 30-31), com o Modernismo acontece a passagem da 
nossa literatura da fase “juvenil” para a fase “adulta”, por 
assim dizer, uma vez que teríamos alcançado, por meio dele, 
uma autonomia estética completa, tanto no plano do conteú-
do quanto no plano da forma (Coutinho, 1986, p. 116).

Coutinho, em exposição dos antecedentes da ficção mo-
dernista, n’A literatura no Brasil, avalia de modo positivo o 
influxo do experimentalismo nas duas correntes principais 
da produção ficcional brasileira, a regionalista e a psicoló-
gica e de costumes, que tiveram suas origens no Romantis-
mo, em especial, na produção literária de José de Alencar. 
Após Alencar, a ficção brasileira, com Machado de Assis, 
teria atingindo “um grau de maturidade e personalidade, 
quiçá de perfeição, que se poderia considerar uma inegável 
garantia de futuro promissor”, de modo que o advento do 
Modernismo, ao mesmo tempo que renovou nas formas e 
nas técnicas, garantiu ao romance brasileiro “a continuação 
das tradições que se haviam formado através dos séculos de 
evolução literária” (Coutinho, 1986, p. 264-277).

Enquanto a poesia predomina na primeira fase do mo-
vimento modernista, de 1922 a 1930, a segunda fase, inau-
gurada em 1928, com a publicação de A Bagaceira, de José 
Américo de Almeida, e Macunaíma, de Mário de Andrade, 
será dominada pela ficção. O surto novelístico dessa fase 
irrompe “nas duas direções tradicionais da ficção brasilei-
ra [...], ambas marcadas por um cunho de brasilidade e de 
intensificação da marca brasileira na literatura” (Coutinho, 
1986, p. 275). O capítulo que temos apresentado, dedicado à 
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ficção modernista, possui um tópico intitulado “Experimen-
talismo”, o qual trata de um grupo de autores eleitos que 
teriam, ao longo da década de 1920, iniciado as experiên-
cias de renovação estética da ficção. Seriam eles Mário de 
Andrade, Oswald de Andrade, Menotti Del Picchia, Plínio 
Salgado, Alcântara Machado e Ribeiro Couto. De acordo 
com Dirce Côrtes Riedel, responsável pela análise crítica dos 
cinco primeiros autores experimentalistas discutidos nesse 
tópico, observa-se a coexistência das bandeiras experimen-
talista e nacionalista dentro do movimento, visto que, en-
tre muitos escritores modernistas à época, “o espírito geral 
de experiências nos campos expressional e estrutural”, de 
“constante pesquisa de novos caminhos”, conjugava-se ao 
consentimento sobre a primazia da matéria brasileira a ser 
tratada artisticamente (Coutinho, 1986, p. 289). 

Em relação a Mário de Andrade (1893-1945), Riedel ob-
serva que, provavelmente, o que mais o caracteriza “seja o 
seu permanente espírito crítico, que se manifesta não só na 
análise de obras alheias, mas também na sua própria obra 
artística, numa constante autocrítica e experimentação de 
processos” (Coutinho, 1986, p. 289). Mário demonstra uma 
constante “preocupação técnica” e “capacidade de persistir 
na pesquisa estética”, motivos de sua “permanente reação às 
formas estratificadas – pesquisas da expressão brasileira da 
língua, de conteúdo da realidade brasileira, numa consciên-
cia artística nacional” (Coutinho, 1986, p. 290).

Várias qualidades de Mário de Andrade enquanto ro-
mancista e contista são enumeradas nesse quinto volume de 
A literatura no Brasil. Sobre o romance Macunaíma – sem 
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dúvida, tido como uma das obras mais valiosas entre a pro-
dução literária do autor –, Côrtes Riedel, apoiando sua opi-
nião crítica a respeito do livro em especialistas como Caval-
canti Proença e Andrade Muricy, indica o modo como nele 
a língua nacional é plasmada, além da construção do herói, 
como duas particularidades do romance. No caso do tra-
balho com a língua nacional, transformada em linguagem 
literária, a qualidade do romance estaria expressa no modo 
como seu autor lançou mão de documentação abundante 
sobre o estudo dos caracteres regionais da fala brasileira e 
da literatura oral para sistematizar e entretecer intencional-
mente um despropósito de lendas, superstições, frases feitas, 
provérbios e modismos de linguagem que delineiam em con-
junto a paisagem do Brasil e a figura do brasileiro comum 
(Coutinho, 1986). Outro trunfo detectado no conjunto da obra 
desse escritor, resultado de anos a fio dedicados à pesquisa e 
ao experimento estético, seria a riqueza de soluções formais, 
com destaque para a adjetivação – que é núcleo de imagens 
que caracterizam a sua “penetrante visão analítico-satírica” 
e, muitas vezes, vale-se da prefixação, sufixação e justaposi-
ção para criar uma adjetivação neológica, para a pontuação, 
que é organizada pelo ritmo (Coutinho, 1986). 

Em relação à construção do herói no romance, Macu-
naíma responderia ao anseio por uma identidade nacional 
à medida que, sendo um herói “configurado com pedaços 
do Brasil”,  personificaria a falta de caráter e o pitoresco da 
jovem nação brasileira, herdeira que é de todas as culturas, 
instintos, música e costumes de raças diversas (Coutinho, 
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1986, p. 291). “O procedimento livre de Macunaíma”, afirma 
Riedel, “é o do herói folclórico”, que em si concentra todas as 
virtudes e defeitos e que não limita-se aos padrões morais de 
uma época determinada (Coutinho, 1986).

Até aqui, tentou-se esboçar um traçado geral a respei-
to de como a historiografia dirigida por Afrânio Coutinho 
percebe o escritor modernista Mário de Andrade e seu prin-
cipal romance, Macunaíma. Vimos, através de algumas das 
observações contidas em A literatura no Brasil, que esse ro-
mance é tratado como um dos ícones da ficção modernista, 
tanto do ponto de vista da condição experimental na qual 
foi produzido quanto pelo caráter nacionalista no trato com 
o material folclórico, oriundo de localidades diversas den-
tro do território brasileiro. Trocando em miúdos, o êxito de 
Macunaíma residiria em sua qualidade de ter atendido às 
exigências de renovação estética formal impostas pelo movi-
mento Modernista e pelas vanguardas europeias, ao mesmo 
tempo em que acomodou o rico conteúdo local, fornecendo, 
também, uma resposta ao anseio pela identidade nacional, 
outra necessidade do movimento modernista. Discordante, 
porém, é o posicionamento de Ana em Veneza em relação 
aos valores e à fortuna deixados pelo programa e prática 
modernistas na literatura e na música, conforme tentar-se-á 
apontar a partir dos próximos parágrafos. 

Na quarta e última parte de Ana em Veneza, nota-se 
um diálogo com a crítica a respeito do Modernismo e das 
vanguardas históricas, bem como sobre Macunaíma e o 
Choro nº 10 (1926), de Heitor Villa-Lobos – um romance e 
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uma composição orquestral representantes desse movimen-
to. É importante relembrar aqui que Ana em Veneza consis-
te em uma narrativa cuja ação e enredo são fragmentados. 
Dentro dessa dinâmica fragmentária, a ação abrange, majo-
ritariamente, o período histórico que vai desde o ano de 1858 
– data da mudança de Júlia e Ana para Lübeck – a 1891, ano 
em que Alberto, antes de deixar Roma para continuar seus 
estudos em Berlim, encontra Ana e Júlia em Veneza. Aqui, 
consideramos o prelúdio do romance (que situa-se tempo-
ralmente em 1919), como na ópera, um caso à parte – o que 
não significa diminuir a sua importância, mas apenas indi-
car que a sua relação com as quatro partes do romance não 
pressupõe a lógica sequencial que há entre elas. 

É um salto temporal de exatos 100 anos, na última parte 
– “Berlim, a passagem” –, que permite com que o século XX 
seja considerado em retrospectiva. No momento do salto, é 
julho de 1891 e Alberto Nepomuceno está na estação Anhal-
ter, em Berlim, durante uma entrevista na qual discute sobre 
música, arte e política, antes de embarcar no trem que o le-
varia para Viena. O som familiar de uma canção de Car-
los Gomes – cujo título é “Quem sabe?” – instiga Alberto a 
procurar pela origem daquela melodia e, no crescente sus-
pense ocasionado pela busca, o compositor, ao olhar para 
o relógio digital fixado na parede, de repente, percebe que 
está no aeroporto Tegel, na Berlim de 1991. Agora, ao som de 
“Garota de Ipanema”, de João Gilberto, Alberto “olha atra-
vés da parede de vidro do café e vê lá fora o seu Século, o 
seu Tempo de fisionomia inacabada, sem olhos nem boca, 
ali onde abrem-se as nuas pistas de cimento e posam aviões 
igualmente nus” (Trevisan, 1994, p. 526).
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Inusitadamente, com o salto temporal, a linguagem 
narrativa também é alterada para o estilo de um roteiro ci-
nematográfico e a entrevista, que havia sido interrompida 
por alguns minutos, é retomada. A certa altura, Adriano 
Leverkühn, o entrevistador, questiona Nepomuceno sobre o 
sentido da arte dos séculos anteriores quando comparada à 
“nova arte” – esta, condicionada pelos parâmetros do mer-
cado. No alto de sua fala, Leverkühn, um tanto provocador, 
declara o fim da “velha arte”, o obsoletismo de Beethoven 
diante da música de vanguarda – o que suscita indignação 
no compositor brasileiro:

NEPOMUCENO (mal contendo sua indigna-
ção): Eu preferiria perguntar que sentido tem 
a música de vanguarda diante de Beethoven. 
E vou lhe dizer o que eu acho. Assim como a 
vanguarda comunista, a vanguarda estética 
deste século esgotou todos os seus recursos, 
está sucateada. Talvez se trate mesmo do fim 
da modernidade... A vanguarda fez uma ex-
traordinária revolução que mudou a face da 
arte. Mas, por mais importante que ela pos-
sa ter sido para cada um de nós, é preciso 
reconhecer que está exaurida. Parece que em 
arte já se inventou tudo o que se podia. Fiquei 
três dias deprimido depois que vi a Gioconda 
bigoduda de Marcel Duchamp exposta numa 
Bienal. Quer dizer, a vanguarda que nasceu 
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para destruir os museus, acabou indo refu-
giar-se nos museus. Ela, que combatia a arte 
oficial, tornou-se a nova arte oficial.

JORNALISTA: Mas ninguém pode negar que 
a vanguarda do começo do século deixou 
obras-primas de importância inegável...

NEPOMUCENO (interrompendo com fran-
queza dura): Desculpe, não tão inegável as-
sim, é preciso dizer. O próprio Duchamp está 
sendo muito contestado hoje em dia. Começa 
a ser levantado o véu. E descobrem-se os efei-
tos colaterais provocados pelo rígido sistema 
de padrões da vanguarda. A arte só é arte 
porque transgride. Criar regras tão estritas 
como na vanguarda é matar a invenção, ou 
seja, provocar o oposto do que ela apregoa 
[...]. (Nepomuceno olha diretamente para o 
olho da câmera, grave.) Toda época tem os 
seus cacoetes estéticos. Mas eu suspeito que 
a nossa passará para a história como aquela 
que criou o cacoete da invenção. A poesia foi 
substituída pela mera necessidade do novo. 
Essa compulsão por experimentalismo estéril 
acabou criando gerações de artistas pauta-
dos exclusivamente pela última moda. Com 
isso, não só as produções tenderam a se repe-
tir indefinidamente como acabaram envelhe-
cendo muito depressa. Afinal, a moda passa... 
(Trevisan, 1994, p. 535-536, grifo no original).
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De acordo com Lucia Helena (2000, p. 6), “os ‘ismos’ 
do século XX vão intensificar, até os limites extremos, um 
processo que já estava em curso desde o século XIX, fosse 
nas correntes subterrâneas revolucionárias do Romantismo, 
fosse nos experimentos do Simbolismo, ou no amálgama de 
estilos que caracterizou a belle époque”. Influenciada pelas 
vanguardas, a fase do chamado Modernismo heroico, que 
compreende a década 1920, acabou conhecida pelo tom eu-
fórico com que cantava a arte do futuro, pelo combate aos 
padrões artísticos do passado, cristalizados pela prática 
academista, pela polêmica que estabelecera com os poetas 
parnasianos, românticos e naturalistas – com qualquer um 
que se opusesse à renovação artística. Fosse intenção ou não 
desses cultores da “nova arte”, o fato é que, com o advento 
das vanguardas, a expressão “arte do passado” acabou ga-
nhando uma conotação pejorativa. 

No caso da literatura e da música brasileiras, a críti-
ca modernista, que tem em Mário de Andrade um dos seus 
maiores representantes, influenciou em muito o modo como 
as gerações posteriores ao movimento passaram a lidar com 
as produções artísticas do passado, em especial aquelas 
imediatamente anteriores ao Modernismo – fossem elas ti-
das por produto de determinado movimento estético, como 
são os poemas de um Vicente de Carvalho, Olavo Bilac 
etc., ou não – como é o caso do conjunto da obra musical 
de Alberto Nepomuceno, conhecido por seu caráter eclético. 
Exemplo de tal observação é a série de sete estudos sob o 
título “Mestres do passado”, de 1921 – série que, conforme 
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afirma Mário Brito (1986, p. 14), tem o mérito de ser a pri-
meira crítica estética dos expoentes do parnasianismo –, na 
qual Mário de Andrade, por um lado, reconhece esses poe-
tas como mestres, por outro, considera-os “defuntos, poetas 
de missão cumprida e que nada mais tinham a oferecer de 
interesse às gerações mais novas”.

Em sua fala, Alberto Nepomuceno denuncia a contra-
dição que acabou se instalando com o advento das vanguar-
das. Se de início a luta que elas empreenderam era motivada 
pelo ideal de conquista da liberdade de pesquisa e expressão 
estéticas, vitoriosas na batalha, o que antes elas defendiam 
como um direito para a prática artística acabou se tornando 
um dever. Instala-se então a “ditadura do experimentalismo”, 
na qual só teria valor a obra de arte que possuísse algo de 
novo e de inédito para mostrar ao público. A contradição en-
contra-se no fato de que a própria vanguarda também aca-
bou instalando um rígido sistema de padrões pautado pelo 
experimentalismo, esquecendo-se de que a inovação em arte 
só acontece a partir do terreno sólido da tradição. Além do 
mais, Alberto questiona os critérios dessa crítica movida pe-
los valores vanguardistas do século XX, quando ela declara 
que determinada composição musical ou literária tornou-se 
“obsoleta”. Quase em seguida, durante a entrevista, o prota-
gonista, no limite de sua indignação pelo desprezo do jorna-
lista em relação à obra de Beethoven, diz o seguinte: 



479

Sumário

Eu fui um wagneriano convicto, sempre de 
olho na “música do futuro”. Nem por isso a 
música de Beethoven se tornou para mim a 
“música do passado”. A “Ode à Alegria” con-
tinua sendo produzida de acordo com cada 
momento, com cada ouvido, dentro de cada 
um de nós. Ela ainda soa viva no meio das 
britadeiras, motores de carros e miséria [...]. 
O moderno não significa que se tenha ma-
tado o sublime em Bach, Mozart, Beethoven, 
Brahms. Como eu disse antes, não podemos 
aplicar em arte o conceito-fetiche de progres-
so tecnológico, porque em arte seria melhor 
falar em mera transformação, não em supe-
ração. (Trevisan, 1994, p. 538-9).

Deslumbrada com o grandioso salto tecnológico que o 
mundo capitalista produziu entre fins do século XIX e iní-
cio do século XX, a vanguarda quis transpor os conceitos de 
velocidade e progresso tecnológico para as esferas da arte. 
Marinetti, em um trecho do comentário ao “Manifesto Futu-
rista”, faz a seguinte observação: 

Admirar um velho quadro é verter nossa sen-
sibilidade numa urna funerária, ao invés de 
lançá-la adiante pelos jatos violentos de cria-
ção e ação. Você quer, portanto estragar suas 
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melhores forças numa admiração inútil do 
passado, do qual você sai forçosamente es-
gotado, diminuído, espezinhado?” (Marinetti 
apud Teles, 2009, p. 107). 

O poeta futurista conclama contra a imobilidade, a ati-
tude meramente contemplativa em face da arte, que congela 
espectadores e artistas na posição de reprodutores de for-
mas e soluções repisadas – e nisso ele tem razão. O gran-
de problema, conforme aponta Nepomuceno, é interpretar a 
história artística/literária em termos como os de superação 
– semelhantemente ao conceito de “evolução” nas ciências 
naturais –, que foi aplicado por tantos historiadores de lite-
ratura, inclusive pelo próprio Afrânio Coutinho – segundo 
o qual os processos artísticos manifestam-se em ascendên-
cia no decorrer do tempo, o que soa um tanto equivocado. 
Se critérios como o de “superação” podem ser utilizados, em 
nosso tempo, para classificar a dinâmica dos recursos tecno-
lógicos e os avanços da ciência, tal conceito não se ajusta à 
arte. De outra forma, como explicaríamos a sobrevivência de 
obras tão antigas, como, por exemplo a Odisseia, de Homero, 
ou a Divina Comédia, de Dante? Certamente, mais de um 
fator – principalmente o político, o religioso e o ideológico – 
contribuiu para que essas antigas obras chegassem até os 
nossos dias atraindo uma série de leitores. 

Considerando o trecho da entrevista em que Nepomuce-
no diz que “a ‘Ode à Alegria’ continua sendo produzida de 
acordo com cada momento, com cada ouvido, dentro de cada 
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um de nós. Ela ainda soa viva no meio das britadeiras, moto-
res de carros e miséria” (Trevisan, 1994, p. 538), é interessante 
notar que a personagem introduz o raciocínio defendido pela 
teoria da recepção, idealizada por Hans Robert Jauss e Wolf-
gang Iser na década de 1960, segundo a qual “o sentido é, pois, 
um efeito experimentado pelo leitor, e não um objeto definido, 
preexistente à leitura” (Compagnon, 2012, p. 147). Trata-se de 
um pensamento extremamente provocador à história, à crítica 
e à teoria literárias, com implicações diretas para as discus-
sões sobre conceitos como o de cânone artístico/literário. Ao 
considerar as contingências que envolvem autor, texto literário 
e público leitor, a teoria da recepção justifica a atualização e 
produção de sentido de textos literários que foram produzidos 
sob circunstâncias tempo/espaciais diferentes daquela na qual 
encontra-se o leitor.

No último dos dois capítulos da quarta parte do roman-
ce, Nepomuceno embarca em um avião, “rumo ao infinito” 
(Trevisan, 1994, p. 550). Nessa insólita viagem, através da 
moderna técnica do fluxo de consciência, o leitor “mergu-
lha” na mente do protagonista. O texto torna-se denso e seu 
ritmo acelera-se, bem ao compasso ligeiro do allegro. A ne-
bulosa mente da personagem transita entre diversos assun-
tos relacionados à música brasileira e europeia, à identidade 
artística nacional, ao modernismo brasileiro, dentre outros. 
Ao referir-se ao Modernismo, Nepomuceno trata-o como 
mais um resultado da conciliação entre variadas imagens de 
identidade brasileira, que são, no fundo, contraditórias. Essa 
conciliação seria, na visão da personagem, um fator histori-
camente preponderante no processo da constituição do país:
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Odiosa conciliação. Que a mim também viti-
mou. Ah, maldito país da cordialidade hipócri-
ta, mera conciliação onde na hora H os liberais 
viram conservadores, há infinitas maneiras de 
conciliar, inclusive inventando uma naciona-
lidade abstrata que se pretende impor como 
fórmula num país inteiro, e foi desse modo 
que o modernismo se apossou de Villa-Lobos 
e tornou-o parâmetro da brasilidade em mú-
sica, uma forma de conciliar as diferenças e 
contradições dentro de um conceito fechado, 
rigorismo estéril dos modernistas seja dito, 
proposta castradora da diversidade, o popular 
a qualquer custo e então o próprio Mário fez 
do Macunaíma um compendio mal amontado 
de citações etnográficas, um mero exercício na 
nacionalidade, e eis que o exercício virou um 
clássico, mais uma conciliação, então chega de 
conciliação não quero mais conciliações, che-
ga, séculos de conciliação nesta história brasi-
leira costurada por hipocrisias e fundada nos 
arranjos por debaixo do pano. (Trevisan, 1994, 
p. 556-557).

Como se sabe, os conteúdos da arte primitiva, do folclore 
e da etnografia tiveram um lugar de prestígio “na definição 
das estéticas modernas, muito atentas aos elementos arcai-
cos e populares comprimidos pelo academismo”, conforme 
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afirma Antonio Candido (2000, p. 111). Por conseguinte, o fato 
de que as culturas primitivas no Brasil eram, então, matéria 
abundante – fosse no cotidiano ou nas reminiscências popu-
lares de um passado recente – levava a crer que as ousadias 
dos vanguardistas europeus condiziam mais com a nossa 
herança cultural que com a deles (Candido, 2000). Assim, 
o primitivismo tornou-se uma forte vertente do Modernis-
mo brasileiro. No entanto, aceitar ou rejeitar – em maior ou 
menor grau – as influências das vanguardas “foi resultado 
do conceito de nacionalismo com que operaram os vários 
grupos literários ao longo do país”, como adverte Lucia He-
lena (2000, p. 8). Logo, as implicações políticas dessas in-
terpretações diversas sobre o nacionalismo pendiam para, 
desde um ufanismo conservador, a exemplo do grupo Terra 
Roxa, passando pelo integralismo do grupo Anta, até uma 
concepção nada xenófoba do nacional, a exemplo do grupo 
Antropofagia (Helena, 2000).

A acusação que Alberto faz contra o movimento mo-
dernista como conciliador de contradições para forjar uma 
identidade nacional – o que estaria, supostamente, expresso 
através das soluções estéticas fornecidas por Mário de An-
drade e Heitor Villa-Lobos –, leva-nos ao “Manifesto da Poe-
sia Pau-Brasil” e ao “Manifesto Antropófago”, ambos idea-
lizados por Oswald de Andrade. Nos dois mais importantes 
manifestos de nosso Modernismo, Oswald apresenta solu-
ções à questão mais geral que permeia toda a história da 
produção artística nacional, que é a oposição entre o local 
e o cosmopolita. De acordo com Lucia Helena (1983, p. 100), 
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na tentativa de dissolver a dicotomia localismo x cosmopoli-
tismo, no “Manifesto Pau-Brasil”, de 1924, “Oswald opta por 
uma solução em que se evita o choque e a radicalização, fa-
zendo com que convivam o lirismo e a máquina, a floresta e 
a escola, contaminando-se e ambivalendo-se os elementos”, 
enquanto que no “Manifesto Antropófago [ele] tenta romper 
o compromisso mecanicista da arte com a civilização indus-
trial e pragmática. Nele, a selva deglute a escola”. Levando 
em conta os pressupostos expressos por Oswald no último 
manifesto, Lucia Helena (1983, p. 143) celebra o sucesso de 
Macunaíma por ser o primeiro texto antropofágico de nossa 
literatura moderna, “um texto dialógico, enquanto resultado 
da articulação de uma pluralidade de vozes, de fontes que 
até colidem em sua ambiguidade e que não se apresentam 
como consciências que veiculam uma só verdade ou uma só 
proposta ideológica”.

Para o personagem Alberto Nepomuceno, porém, o que 
diminui o Modernismo é o fato de que, semelhantemente às 
vanguardas que o influenciaram, também ele propôs rígidos 
parâmetros para regular o conceito de identidade nacional, 
baseados, sobretudo, no cultivo de um primitivismo que, que-
rendo ou não, acabou por deixar de fora muitas outras ima-
gens de identidade nacional, simplesmente porque, como o 
próprio Nepomuceno argumenta, “haveria sempre os excluí-
dos numa noção fechada do nacional” (Trevisan, 1994, p. 561). 
Assim, as perspectivas dos críticos de A literatura no Brasil, 
juntamente com a da especialista Lucia Helena sobre o Ma-
cunaíma, quando postas frente a frente com o texto literário 
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em análise, permanecem em contínua tensão, pois o que é 
uma qualidade estética segundo o entendimento dos primei-
ros – o fato de Macunaíma ser um texto que condensa uma 
série de materiais folclóricos oriundos das diferentes etnias 
que compõem o caldo nacional –, é demérito para o segundo. 

Atualmente, em nossa formação na área de Letras, re-
cebemos uma forte influência de uma geração de críticos de 
literatura brasileira que, se não participou ativamente do 
Modernismo, ao menos o considera um dos períodos mais 
produtivos de nossa literatura – o que não deixa de ser ver-
dade. Daí a polêmica que o protagonista de Ana em Veneza 
levanta a respeito desse movimento, do romance Macunaí-
ma e do Choro nº 10, ser, em certa medida, desconcertante. 
Contudo, finaliza-se esse texto na defesa de que a querela da 
personagem Alberto Nepomuceno com o Modernismo traz 
em si questionamentos que não devem ser ignorados; pelo 
contrário, deve-se enfatizar a existência de vozes opositoras 
aos discursos oficiais dentro da própria produção literária, 
mostrando que existem várias possibilidades de leitura críti-
ca sobre os movimentos estéticos, que não circunscrevem-se 
apenas ao espaço fechado dos livros de história.
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Ponciá Vicêncio, de Conceição Evaristo: um 
romance de artista de autoria feminina

Renata Servato Gomes

Resumo

O presente trabalho é parte da pesquisa de mestrado 
em andamento intitulada “O Künstlerroman (romance de 
artista) de autoria feminina: uma possibilidade de atuali-
zação da experiência feminina na literatura. Apresentamos 
uma resenha crítica do romance Ponciá Vicêncio, de Concei-
ção Evaristo, analisando de que forma se desenvolve a for-
mação pessoal e artística da heroína. Para isso, utilizamos 
como base teórica estudos da crítica feminista.

Palavras-chave: Ponciá Vicêncio. Conceição Evaristo. 
Romance de artista. Formação artística.  Experiência.
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Introdução

Nascida em Belo Horizonte, em 1946, Conceição Evaristo 
migrou para o Rio de Janeiro nos anos 70, onde graduou-se 
em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e ini-
ciou a carreira no magistério como professora da rede pública 
fluminense. É mestra em Literatura Brasileira pela PUC-Rio e 
doutora em Literatura Comparada pela Universidade Federal 
Fluminense. Apesar de escrever desde criança, segundo de-
poimento da própria autora, sua carreira literária só despon-
tou na década de noventa, quando seis de seus poemas foram 
publicados no volume 13 da coletânea Cadernos Negros, um 
periódico de antologias editadas pelo coletivo Quilombhoje, 
na década de 80, o qual marcou uma fase da literatura ne-
gro-brasileira em que autoras e autores escreviam mais sobre 
sua subjetividade – não que anteriormente essas vozes não 
existissem. Hoje, a obra de Conceição conta com romances, 
livros de contos, poesias e diversos ensaios. 

Ponciá Vicêncio foi seu primeiro romance, publicado 
somente em 2003, com edição financiada pela própria au-
tora aos seus 57 anos de idade. Atualmente, tem tradução 
em inglês francês e espanhol, foi incluído em diversas listas 
de vestibulares de universidades brasileiras e tem sido uti-
lizado constantemente como objeto de pesquisa em artigos, 
dissertações e teses no Brasil. Conforme Fernanda Miranda 
(2019a), em sua tese de doutorado, Conceição é uma auto-
ra que tem disputado espaços no centro literário, de modo 
que é possível observar em sua produção questionamentos 
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em relação à proporção da literatura brasileira produzida 
por negros e por brancos. A autora responde por meio do 
próprio material fictício ao vazio historicamente imposto às 
autoras negras, reafirmando a identidade negra bem como 
uma vertente negra feminina. 

Em uma entrevista para o site Brasil de Fato, Concei-
ção faz um chamado pertinente para a discussão levantada 
nesta pesquisa: “Peço muito para as pessoas que não leiam 
apenas minha biografia, porque ela é importante sim, por-
que ela contamina meu texto, mas por favor leiam meu texto” 
(Evaristo, 2018). Dito isso, enfatizo que o foco deste capítulo 
é encontrar diretamente no texto respostas para o que sig-
nifica ser uma mulher artista no mundo de Ponciá. Contudo, 
em alguns momentos a análise será atravessada por ques-
tões que dizem respeito à autora. Primeiro porque sua expe-
riência enquanto mulher negra inevitavelmente reverbera no 
texto, segundo porque a análise de um romance de artista 
de autoria feminina desdobra-se em dois níveis de represen-
tação: a autora em relação à obra escrita e a protagonista 
em relação à sua expressão artística. Portanto, a análise da 
narrativa é, em certa medida, contaminada por dados bio-
gráficos que funcionam como suporte para compreender de 
que maneira a experiência da autora enquanto mulher ne-
gra contribui para a elaboração de sua obra ficcional.  

“Para saber mais sobre Ponciá Vicêncio, é preciso ir ao 
encontro dela”. A “instrução” dada por Conceição no epílogo 
do livro confirma a necessidade de pensar em protocolos de 
leitura diferentes daqueles que aprendemos tradicionalmen-
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te, para compreender, dentre outras coisas, o modo como a 
autora concebe sua artista-personagem. Em outras pala-
vras, é preciso pensar no mundo de Ponciá por via de pres-
supostos que a própria narrativa, na chave da experiência, 
concede ao leitor. 

Escrevivência como procedimento de leitura 

Tendo em vista a necessidade de diferentes protocolos 
de leitura para a compreensão do romance enquanto Küns-
tlerroman, em Ponciá Vicêncio e em toda a obra de Con-
ceição, o termo Escrevivência – cunhado pela autora – sur-
ge como procedimento responsável por “tomar o lugar da 
escrita como direito, assim como se toma o lugar da vida” 
(Evaristo, 2005, p. 202). Assim, escrita e vivência se articu-
lam reforçando que não existe uma identidade única para 
as mulheres. Cada experiência possui suas nuances e pode 
atuar como motor para criação literária.

Nas palavras de Luiz Henrique Silva de Oliveira, a Es-
crevivência é composta por três elementos: corpo, condição 
e experiência: 

O primeiro, reporta à dimensão subjetiva 
do existir negro, arquivado na pele e na luta 
constante por afirmação e reversão de este-
reótipos. Lê-se o passado e a tradição contra-
bandeando-os, saqueando-os. A representa-
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ção do corpo funciona como ato sintomático 
de resistência e arquivo de impressões que 
a vida confere. O segundo aponta para um 
processo enunciativo fraterno e compreensi-
vo com as várias personagens que povoam 
a obra. Ergue-se o que maurice Halbwachs 
(2004) chama de “memória coletiva”, já que 
o processo de identificação entre os perso-
nagens e a autora é latente. O terceiro, por 
sua vez, funciona tanto como recurso estético 
quanto de construção retórica, a fim de atri-
buir credibilidade e persuasão à narrativa. 
(Oliveira, 2009, p. 88).

Como veremos mais adiante, a condição de existência 
de Ponciá está diretamente ligada às suas raízes e à coleti-
vidade negra. Mesmo que a personagem não tenha vivido o 
período do Brasil colônia, enquanto neta de um homem que 
fora escravizado, as experiências de seu avô influenciaram 
sua formação.

Para além disso, Escrevivência pode ser também com-
preendida, portanto, como ato de sobrevivência, conforme 
Adrienne Rich:

Re-visão – o ato de olhar para trás, de ver 
com um novo olhar, de entrar em um tex-
to a partir de uma nova direção crítica – é, 
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para nós mais do que um capítulo na história 
cultural: é um ato de sobrevivência. Até que 
possamos entender as pressuposições em que 
estamos enraizadas, não podemos conhecer 
a nós mesmas. (Rich, 1971, p. 66).

Adrienne Rich enfatiza que o julgamento e o desen-
corajamento masculinos causaram problemas de contato 
com o próprio eu para escritoras mulheres, por isso, lançar 
diferentes protocolos de leitura e direção crítica é para as 
mulheres a força para contar e criar suas próprias histórias. 
No caso de Conceição Evaristo, sabemos que, para além da 
questão de gênero feminino, a condição étnica e racial tam-
bém se relaciona ao vazio histórico imposto às autoras ne-
gras. Portanto, a Escrevivência possibilita reafirmar a identi-
dade afro-brasileira50 na literatura à medida que centraliza 
a mulher negra no texto. Daí a prevalência de uma escrita 
que enuncia em nome de uma coletividade na obra da au-
tora. Pensando em como a Escrevivência opera em Ponciá 
Vicêncio, Fernanda Miranda elabora que

Ao articular a enunciação da mulher negra 
como narradora e protagonista da história, 
que, por sua vez, narra os processos frag-

50. Neste trabalho, utilizo a concepção de Literatura afro-brasileira própria 

da autora Conceição Evaristo, a qual defende o reconhecimento de 

uma literatura brasileira atravessada pela etnicidade e valorização da 

identidade negra.
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mentados que envolvem a retomada do pro-
tagonismo sobre a própria vida, a escrevivên-
cia insurge como possibilidade narrativa de 
produzir futuros para mulheres negras, suas 
comunidades, seus solos partilhados (Miran-
da, 2019b, p. 19).

A representação da heroína no romance diz respei-
to não somente à sua jornada individual, mas traz consigo 
as experiências da coletividade negra. “O engasgo é nosso”, 
declara Conceição Evaristo ao refletir sobre o processo de 
criação da história de Ponciá. Escrevivência é “tomar o lugar 
da escrita como direito, assim como se toma o lugar da vida” 
(Evaristo, 2005, p. 202), e a partir desta definição, Fernanda 
Miranda sintetiza:

A partir de tal orientação, assume-se no 
texto a experiência vivida como fonte de 
construção literária, e, ao mesmo tem-
po, assume - se que a vivência, embora 
parta da realidade, é elaborada/tecida/
significada no ato da escrita. A escrevi-
vência articula em seu bojo uma dialéti-
ca estratégica entre escrita e experiência.  
Estratégica, justamente porque se desti-
na a enunciar tessituras de sujeitos que 
têm sido mantidos em silêncio, e cujas 
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experiências não são vertidas em arqui-
vo – permitindo o sono tranquilo dos “da 
casa-grande”. E também porque gera um 
espaço de reflexão sobre o fundamento da 
escrita na organização subjetiva das mu-
lheres negras (Miranda, 2019b, p. 17).

Conforme Luiz Silva Cuti, um dos fundadores do Quilom-
bhoje, “A Literatura Negra Brasileira traz também o desafio 
da primeira pessoa do negro. Essa experiência para o leitor, 
depois de mais de um século e uma década após a Lei Áurea, 
começa a acontecer, de forma sistemática, através da identida-
de coletiva do escritor negro” (Cuti, 2002, p. 28). Diante disso, é 
evidente que a forma como Conceição representa a heroína vai 
de encontro à típica representação do artista boêmio europeu, 
pois o modelo de leitura tradicionalmente aplicado ao câno-
ne não contempla a leitura do romance. Por isso, propõe-se 
neste capítulo a apresentação de Ponciá Vicêncio pelas lentes 
da crítica feminista, dando enfoque em pressupostos teóricos 
que contemplem a experiência da mulher negra subalterna e 
latino-americana.

Um Künstlerroman de autoria negra e feminina

No presente artigo, aposta-se na hipótese de que Ponciá 
Vicêncio seja um romance produtivo para a atualização do 
gênero Küntlerroman. Com sua análise, pretende-se apre-
sentar a possibilidade de se contar histórias de heroínas que 
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divergem daquelas comuns ao cânone e, assim, abrir um diá-
logo intercultural com as transformações estéticas e socio-
culturais que atingem a literatura. Diferente dos Künstlerro-
man canonizados, nos quais o protagonista busca e alcança 
integração social enquanto artista bem-sucedido, no caso de 
Ponciá Vicêncio “a possibilidade da heroína integrar-se na 
qualidade de artista ao meio social é quase nula” (Campello, 
2003, p. 69). O fazer artístico da personagem nada tem a ver 
com a narrativa de gênio isolado ou artista boêmio e o ro-
teiro do romance desvia a heroína de qualquer possibilidade 
de realização estética segundo os moldes da modernidade. 

O seu caráter metaficcional constitui-se em 
mais um dos artefatos a provocar uma aber-
tura do/no texto literário pra outras formas 
e obras de arte – expõe as conexões entre o 
que acontece na história e o que a história nos 
conta sobre ela mesma, além de discutir pa-
drões estéticos – despregando-o de normas 
fixas e das leis do próprio gênero (Campello, 
2003, p. 66).

Ponciá Vicêncio tampouco chega a ter a possibilidade 
de se realizar enquanto sujeito artista. O único momento 
em que a personagem é reconhecida como artista é quan-
do seu irmão, Luandi, vai a uma exposição de trabalhos de 
barro, reconhece alguns objetos e se depara com um cartão 
ao lado, onde estava escrito “Autores: Maria Vicêncio e filha 
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Ponciá Vicêncio”. Apesar de a personagem não aproveitar do 
“status” de artista, a arte que produz a partir do barro de-
sempenha um papel crucial no romance: a representação da 
memória e a conexão da personagem com suas raízes por 
meio, especialmente, da figura de seu avô Vicêncio.

Eliane Campello (2003) elabora que, no Künstlerroman, 
o sentido do texto depende de sua característica intrínseca 
de instabilidade. Isso quer dizer que a estrutura do romance 
não segue uma fórmula fixa para o desenvolvimento da ar-
tista e de sua relação com a arte. Rosa Montero (2003, p. 137), 
em A Louca da Casa, romance que trata da própria arte da 
escrita, resume que este “é o único território literário em que 
reinam a mesma imprecisão e falta de limites que reinam na 
existência humana”. 

O romance constitui uma narrativa não linear que con-
ta em terceira pessoa a trajetória e formação de Ponciá Vi-
cêncio, desde sua infância até a fase adulta. Fragmentos de 
sua vida se intercruzam e misturam-se aos desafios que en-
frenta no cotidiano enquanto mulher negra que deixa seu 
povoado na roça, aos dezenove anos de idade, e parte para a 
cidade na tentativa de alcançar um destino diferente daque-
le reservado para o seu povo, com a promessa de só retornar 
quando tiver condições de buscar sua mãe e irmão e propor-
cionar-lhes uma vida mais digna: “Cansada da luta insana, 
sem glória, a que todos se entregavam para amanhecer cada 
dia mais pobres, enquanto alguns conseguiam enriquecer a 
todos os dias. Ela acreditava que poderia traçar novos cami-
nhos, inventar uma vida nova” (Evaristo, 2003, p. 30).
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Há quatro pilares que direcionam o romance e dialo-
gam entre si: tempo, espaço, memória e identidade, sendo que 
os dois primeiros não são especificados. É possível identificar 
somente que a heroína faz parte da terceira geração após a es-
cravidão e que ela deixa um lugar chamado “Vila Vicêncio”, 
no qual as marcas do Brasil colônia ainda se fazem presentes. 
Quando Ponciá chega à cidade grande, também não se sabe 
a localidade, mas temos acesso a espaços condizentes com a 
periferia de algum centro urbano. Em constante processo de 
idas e vindas, a personagem se movimenta tanto física quanto 
psicologicamente – da roça para a cidade/para dentro e fora 
de si. Essa dinâmica é também um fator que evidencia a dis-
paridade entre Ponciá Vicêncio com os romances de artista 
canônicos, nos quais a jornada do herói acontece em linha 
reta, isto é, o personagem caminha ao longo da vida em di-
reção ao triunfo/realização artística, seguindo o modelo de 
progresso científico ocidental, característico da modernidade, 
enquanto no caso de Ponciá, passado e presente formam uma 
unidade, de modo que sua jornada acontece de forma cíclica. 
Mais do que isso, a vida da personagem só faz sentido quan-
do ela se (re)conecta com os seus.  

Ponciá Vicêncio é descendente de pessoas escravizadas 
– o sobrenome nomeia não somente a sua família como tam-
bém a vila onde mora e todas as pessoas que lá nasceram 
e viveram, e causa estranhamento na menina que não se 
acostuma com o próprio nome: 
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Ponciá Vicêncio sabia que o sobrenome dela 
tinha vindo desde antes do avô de seu avô [...] 
Na assinatura dela, a reminiscência no po-
derio do senhor, um tal de coronel Vicêncio. 
O tempo passou deixando a marca daqueles 
que se fizeram donos das terras e dos ho-
mens. (Evaristo, 2018, p. 26). 

O descontentamento com o próprio nome surge desde a 
infância e representa a dificuldade de reconhecer a identida-
de própria em um contexto no qual os indivíduos são vítimas 
e/ou herdeiros de um sistema escravocrata. Com isso, faz 
parte da jornada de Ponciá a viagem rumo a sua formação 
enquanto sujeito, característica tradicionalmente anulada na 
literatura brasileira em se tratando de personagens negras, 
cujas representações foram, muitas das vezes, fadadas à su-
perficialidade. Conforme Cuti (2010, p. 34-35), na literatura 
negro-brasileira, via de regra, encontra-se “a eliminação da 
personagem negra através do fatídico destino reservado ao 
negro: ou ele morre ou a sua descendência clareia”. Con-
ceição Evaristo, em seu projeto literário como um todo, não 
somente representa as assimetrias vivenciadas pelos negros, 
como também evidencia a humanidade das personagens e 
explora suas complexidades, inclusive daquelas que não são 
centrais dentro da narrativa. 

Enquanto o pai de Ponciá e seu irmão, Luandi, traba-
lham nas “terras dos brancos”, em condições ainda similares 
ao trabalho escravo, mãe e filha criam potes, panelas e bi-
chinhos que são vendidos pelo pai quando está em viagem. 
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Ambas têm acesso a um rio onde adquirem o barro que 
utilizam como matéria-prima para a confecção de sua arte. 
Ponciá tinha muita habilidade com o barro e sua principal 
criação fora uma versão do seu avô, homem baixinho, ma-
gro e com um “bracinho cotoco”. A história de Vô Vicêncio 
é traumática: em uma noite, vencido pelo desespero diante 
da sua condição de escravo, Vô Vicêncio matou a mulher e 
depois tentou tirar própria vida. Ele foi salvo a tempo, mas 
acabou decepando a própria mão. Vô Vicêncio ria e chorava 
ao mesmo tempo e assim continuou por muitos anos, até o 
dia de sua morte.  

A criação em barro feita por Ponciá de um avô Vicên-
cio tão verossímil impressiona e aflige a família, visto que 
quando ele falecera a menina era ainda criança de colo. 
Além disso, Ponciá era muito parecida com o homem, tan-
to no jeito de andar com o braço para trás, semelhante ao 
braço “cotoco”, quanto no estado de delírio que o assolava e 
atinge também a neta. Ao passo que a personagem deixa o 
povoado e se distancia de sua família, ela se torna cada vez 
mais ausente de si. Devido a essas semelhanças, as pessoas 
diziam que Ponciá carregava a herança do avô, e por isso 
ela passa boa parte de sua trajetória tentando decifrar o que 
seria essa herança:

E de todas as pessoas Ponciá ouviu a mesma 
observação. Ela era a pura parecença com o 
Vô Vicêncio. Tanto o modo de andar, com o 
braço para trás e a mão fechada como se fos-
se cotó, como, ainda, as feições do velho que 
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se faziam reconhecer no semblante da jovem 
moça. A neta, desde menina, era o gesto re-
petitivo do avô no tempo. Escutou também, 
por diversas vezes a história dolorosa, que ela 
já sabia da morte da avó pelas mãos do avô. 
Falavam também do ódio que o pai dela tinha 
por Vô Vicêncio ter matado a mãe dele. Pon-
ciá sabia dessas histórias e de outras ainda, 
mas ouvia tudo, como se fosse pela primeira 
vez. Bebia os detalhes remendando cuidado-
samente o tecido roto de um passado, como 
alguém que precisasse recuperar a primeira 
veste, para nunca mais se sentir desampara-
damente nua (Evaristo, 2003, p. 55).

A memória está diretamente relacionada à identidade de 
Ponciá, ou, melhor dizendo, ao processo de descobrimento da 
sua identidade. Fragmentos de lembranças do tempo em que 
vivia na roça somados aos conflitos que enfrenta no cotidiano 
fazem, aos poucos, com que a personagem tome consciên-
cia de que sua existência não faz sentido na ausência de sua 
mãe e do irmão, Luandi: “O que acontecera com os sonhos tão 
certos de uma vida melhor? Não eram somente sonhos, eram 
certezas! Certezas que haviam sido esvaziadas no momento 
em que perdera o contato com os seus.” (Evaristo, 2003, p. 30). 
No entanto, para essa tomada de consciência, a personagens 
passa por constantes e dolorosas idas e vindas no tempo, que 
culminam em um esvaziamento de si que não pode ser enten-
dido em termos de uma psicologia ocidental: 
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Nas primeiras vezes que Ponciá Vicêncio 
sentiu o vazio na cabeça, quando voltou a 
si, ficou atordoada. O que tinha acontecido? 
Quanto tempo tinha ficado naquele estado? 
Tentou relembrar os fatos e não sabia como 
tudo se dera. Sabia, apenas, que de uma hora 
para outra era como se um buraco abrisse 
em si própria, formando uma grande fenda, 
dentro e fora dela, um vácuo, com o qual ela 
se confundia [...] No princípio, quando o va-
zio ameaçava encher a sua pessoa, ela ficava 
possuída pelo medo. Agora gostava da au-
sência, na qual ela se abrigava, desconhecen-
do-se, tornando-se alheia do seu próprio eu 
(Evaristo, 2003, p.  40).

Em um primeiro momento, Ponciá acreditava que, ao 
deixar a roça para tentar a vida na cidade, conseguiria se 
desvencilhar do sofrimento ao qual o povo da Vila Vicên-
cio estava fadado. Seu plano era juntar dinheiro e comprar 
uma casa para buscar sua família. Porém, com a repetição 
dos momentos em que a personagem torna-se alheia do seu 
próprio eu, fica evidente que, para além desse deslocamento, 
era necessário que o sofrimento vivenciado por seus ante-
passados fosse resgatado e assimilado.

Conforme Miranda (2019), para além dos acontecimen-
tos vividos pela personagem, ela também carrega em sua 
memória os sofrimentos da experiência negra colonial, daí a 
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constante transição entre passado e presente. “Por isso, vive 
em constante travessia entre o agora e o antes, se ausentando 
de si própria para o mergulho no subsolo colonial, armazena-
do na memória ancestral que com ela vem à tona” (Miranda, 
2019b, p. 21). A herança deixada por Vô Vicêncio ilustra a con-
cepção de literatura de Conceição Evaristo: buscar o passado 
para o texto literário é uma forma de reafirmar a identidade 
afro-brasileira. Nesse caso, a figura do avô exemplifica muito 
mais do que uma herança familiar, mas também as experiên-
cias da escravidão, ou seja, experiências históricas e coletivas. 
Percebe-se que o pai de Ponciá não consegue quebrar o ciclo 
da escravidão, daí sua representação ser marcada pelo silên-
cio e pelo ódio ao pai. “O pai de Ponciá não era dado a muitos 
risos, caladão, quieto, guardava para si os sentimentos [...] foi 
crescendo e aprendendo a disfarçar o que lá de dentro vinha. 
Não chorava e também guardava o riso.” (Evaristo, 2003, p. 28). 
Assim, cabe à Ponciá, cujo próprio corpo é atravessado pela 
memória colonial, interromper o passado opressor que assola 
a existência dos seus. Só assim a personagem poderia inventar 
uma nova vida para si.

De que adiantara a coragem de muitos em 
escolher a fuga, de viverem o ideal quilombo-
la? De que valera o desespero de Vô Vicêncio? 
Ele, num ato de coragem-covardia, se rebe-
lara, matara uns dos seus e quisera se ma-
tar também. O que adiantara? A vida escrava 
continuava até os dias de hoje. Sim, ela era 
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escrava também. Escrava de uma condição 
de vida que se repetia. Escrava do desespe-
ro, da falta de esperança, da impossibilidade 
de travar novas batalhas, de organizar no-
vos quilombos, de inventar outra e nova vida 
(Evaristo, 2003, p. 71-72).

Essa memória coletiva e colonial constituinte da família 
de Ponciá é representada, sobretudo, pelo boneco de barro 
do Vô Vicêncio. “Aquilo era uma obra de Ponciá Vicêncio, 
para ela mesma. Nada que pudesse ser dado ou vendido.” 
(Evaristo, 2003, p. 21). A importância do boneco no romance 
está no fato de que ele representa a memória colonial enrai-
zada e transmitida para os familiares

Conclusão

Diante do que foi apresentado, confirma-se que Ponciá 
Vicêncio é capaz de revisar e redimensionar as categorias 
do Künstlerroman à medida que conta e questiona papéis 
estabelecidos à mulher e à mulher-artista. A subjetividade 
da heroína é construída por meio de uma relação incomum 
entre vida e arte se pensarmos nos romances de artista do 
cânone literário – Conceição Evaristo conta a história de uma 
personagem que comunica em nome de uma coletividade, 
por isso o texto constitui um espaço de resistência. Além dis-
so, o romance também possibilita que pensemos no papel do 
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resgate da memória para a formação da personagem em um 
contexto no qual o elo entre passado e presente aponta para 
uma perspectiva cíclica do tempo, evidenciando a importân-
cia do passado para a ressignificação do presente.
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Literatura negro-brasileira: um conceito em con-
strução

Amanda Nunes do Amaral

Flávio Pereira Camargo

Resumo

Este artigo tem como objetivo defender a existência de 
uma vertente específica dentro da literatura brasileira, fun-
damentada na categoria étnico-racial. A partir dessa defe-
sa, refletiremos sobre os sentidos que essa vertente engloba; 
esboçaremos, em linhas gerais, um circuito histórico relativo 
à constituição dessa literatura e identificaremos os aspectos 
que a caracterizam e a distinguem de uma literatura brasilei-
ra “universal”, extrapolando questões estéticas e estruturais 
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para trazer à tona questões sociais, ideológicas e culturais. 
Para tanto, utilizaremos como subsídio teórico os estudos de 
Luiz Silva Cuti (2010); Eduardo de Assis Duarte (2005, 2010, 
2014); Conceição Evaristo (2005, 2009); Maria Nazareth Soa-
res Fonseca (2006), Domício Proença Filho (2004), Zilá Bernd 
(2010), Ria Lemaire (1994), Regina Dalcastagné (2012), Affon-
so Romano de Sant’Anna (1987), dentre outros.

Palavras-chave: Literatura. Literatura negro-brasileira. 
Literatura brasileira. Raça. Etnia. 

Considerações iniciais

Este estudo tem como objetivo discorrer sobre a cons-
tituição e a relevância da Literatura negro-brasileira en-
quanto vertente específica da Literatura brasileira. Em um 
primeiro momento, discutiremos porque é preciso existir – e 
com existir, queremos dizer também nomear – uma vertente 
específica da literatura brasileira fundamentada em uma ca-
tegoria étnico-racial. Na sequência, apresentaremos as pos-
sibilidades de nomeação dessa literatura e o que cada termi-
nologia implica, bem como os motivos pelos quais adotamos, 
neste estudo, a expressão “negro-brasileira” em detrimento 
de outras. Em seguida, esboçaremos uma breve explanação 
histórica abordando alguns dos momentos mais relevantes 
de constituição dessa literatura, e, finalmente, discorreremos 
acerca dos parâmetros que a individualizam e que a dife-
renciam de uma literatura brasileira universal.
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Conceituar uma literatura nomeadamente negra ou 
afro-brasileira implica, antes de tudo, refletir sobre as possi-
bilidades de adjetivações no campo literário. Segundo alguns 
teóricos, a utilização de expressões particularizadoras como 
“negra”, “afro-brasileira” ou “afrodescendente” acaba por 
estigmatizar e limitar a produção literária. Em suas refle-
xões sobre o texto literário negro-brasileiro, Conceição Eva-
risto (2009) afirma a existência de uma literatura negra, mas 
aponta, em contrapartida, o grupo de críticos e escritores 
que defendem que “[a] arte é universal, e mais do que isso, 
não consideram que a experiência das pessoas negras ou 
afro-descendentes possa instituir um modo próprio de pro-
duzir e de conceber um texto literário” (Evaristo, 2009, p. 17). 

Consoante a essa visão, Domício Proença Filho (2004, 
p. 185) defende que tal denominação, encarada como “apa-
rentemente valorizadora”, corre o risco de “fazer o jogo do 
preconceito velado”. O autor defende que a literatura “não 
tem cor” e que as afirmações étnicas de pertencimento de-
veriam ocorrer no interior de uma literatura brasileira. Para 
ele, “[h]á que considerar a literatura como lugar de afirma-
ção e singularização de identidades múltiplas e várias, mas 
integradas no tecido da arte literária brasileira e universal.” 
(Proeça Filho, 2004, p. 187).

Mediante um ponto de vista contrário, outros estudiosos 
afirmam – e nós concordamos – que o uso de tais terminolo-
gias é necessário, uma vez que termos abrangentes e gene-
ralizantes como “literatura brasileira” ou apenas “literatura” 
não são suficientes para evidenciar os múltiplos sentidos ét-
nicos, raciais e identitários que foram postos à margem do 
cânone hegemônico, bem como as vozes que foram esqueci-
das ou rejeitadas ao longo da tradição literária.
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Por que é preciso nomear?

Ria Lemaire (1994) afirma que a tradição literária oci-
dental foi monopolizada pelo poder político e cultural mas-
culino, criando, com isso, a ilusão de uma história única e 
contínua, na qual as tradições culturais femininas foram 
esquecidas. Nesse sentido, as obras canonizadas constituí-
ram-se a partir das estruturas de poder fundamentadas 
nas relações de gênero, nas quais prevaleciam os interesses 
sociais masculinos. Segundo Lemaire (1994, p. 60), “[a] his-
tória literária tem sido – com pequenas exceções – funda-
mentalmente etnocêntrica e viricêntrica”. Conforme defende 
a autora, é preciso, pois, reavaliar a história literária a fim 
de desconstruir o “mito de uma literatura única” (Lemaire, 
1994, p. 66). Em se tratando mais especificamente da nossa 
literatura, Eduardo de Assis Duarte (2005, p. 113) defende 
que a configuração teórica de uma literatura afro-brasilei-
ra implica, inevitavelmente, a desconstrução do conceito de 
uma “identidade nacional una e coesa”. 

Sob o pretexto de combater a discriminação e o racismo, 
a construção ideológica de noções como “democracia racial” 
e “brasilidade mestiça” instituiu a crença em uma suposta 
harmonia e homogeneidade nacional, criando dessa forma 
“[o] mito do paraíso mestiço, onde descendentes de nativos, 
africanos e europeus, desprovidos todos de contato com a 
história de opressão vivida por seus ancestrais, comparti-
lhariam fraternos a democracia racial” (Duarte, 2014, p. 6). 
A partir daí, surge o argumento equivocado de que devería-
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mos falar em uma cultura brasileira e não, exclusivamente, 
em uma cultura negra ou afro-brasileira. Do mesmo modo, 
seria defendida a existência de uma literatura unicamente 
brasileira, sem a necessidade de se estabelecer uma verten-
te específica, a partir de categorias étnico-raciais. Conforme 
declara Djamila Ribeiro (2018, p. 142): “É necessário sair do 
senso comum, romper com o mito da democracia racial que 
camufla o racismo latente desta sociedade”.

Affonso Romano de Sant’Anna (1987) nos mostra como 
a literatura da sociedade escravocrata brasileira construiu, 
durante o romantismo, um espaço de inferioridade e sujeição 
para as pessoas negras, sobretudo para as mulheres negras. 
Em seu estudo, o autor demonstra como o texto romântico 
da literatura colonial concebeu um imaginário de negrofa-
gia, negrofilia e negrofobia em relação às mulheres negras e 
às chamadas “mulatas”.51

Tal discurso revela o corpo negro feminino como objeto 
de desejo sexual e, ao mesmo tempo, como alvo de violência 
e destruição. De acordo com Sant’Anna (1987), quando se 
trata da “mulata”, o texto literário apresenta um tom ainda 
mais lascivo, no qual ela é colocada como “[e]lemento me-

51. Conforme nos ensina Djamila Ribeiro (2018, p. 140), a palavra “mulata” 

é de origem espanhola e refere-se à “mula” ou “mulo”, isto é, aquilo que 

é proveniente do cruzamento entre espécies diferentes, sendo uma, 

considerada nobre e a outra, inferior. “Empregado desde o período co-

lonial, o termo era usado para designar negros de pele mais clara, frutos 

do estupro de escravas pelos senhores de engenho. Tal nomenclatura 

tem cunho machista e racista”. Conscientes, pois, de que se trata de um 

termo pejorativo, o utilizaremos entre aspas.
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diador entre a branca e a prostituta” e ainda, como: “o es-
paço da mestiçagem moral, o espaço do pecado consentido” 
(Sant’Anna, 1987, p. 27). Nesse contexto, o corpo escravo é, 
pois, objeto destinado ao prazer do senhor branco e moeda 
de ascensão econômica e social. Impossibilitada de ser su-
jeito do seu próprio desejo, à mulher escravizada também é 
vedado o rompimento com o sistema de dominação por meio 
de outros dotes que não o dote físico, uma vez que o seu 
corpo é tudo o que ela tem (ainda que, paradoxalmente, esse 
corpo não lhe pertença). 

Podemos constatar, desse modo, como o discurso lite-
rário tradicional brasileiro assistiu à sexualização das mu-
lheres negras em nossa sociedade. Segundo Djamila Ribeiro 
(2018), ao destinar esse espaço específico à mulher negra – o 
espaço da sensualidade e sexualidade – acaba-se por desti-
tuir a sua humanidade, a sua complexidade, reduzindo es-
sas pessoas a meros objetos. 

Segundo Luiz Silva Cuti (2010, p. 16), a literatura brasi-
leira, no contexto da independência e da abolição – marca-
da inicialmente pelo romantismo e depois pelo naturalismo 
e pelo realismo – trouxe como temática de sua produção os 
descendentes de escravizados através da ótica do preconceito 
e da comiseração. O autor aponta que, da mesma forma que 
a escravização havia coisificado os africanos e seus descen-
dentes, a literatura o fez ao retirar das personagens negras a 
sua profundidade e complexidade, e, logo, a sua humanidade. 

No que diz respeito à literatura brasileira contempo-
rânea, Regina Dalcastagné (2012) afirma que nosso campo 
literário ainda é extremamente homogêneo e oferece dados 
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importantes para entendermos o que isso significa. Tornan-
do evidente a predominância brancocêntrica e masculina em 
nossa literatura, a autora expõe os dados estatísticos de uma 
pesquisa realizada na Universidade de Brasília, na qual ma-
peou a presença (ou nesse caso, ausência) de pobres e ne-
gros em romances publicados entre 1990 e 2004, tanto na 
condição de personagens quanto de autores(as). Da investi-
gação desses dois grupos, foram constatadas, ainda, outras 
ausências: a de mulheres, homossexuais, deficientes físicos, 
dentre outros. Em uma das pesquisas apresentadas em seu 
livro, Dalcastagné (2012) revela que de todos os romances 
lançados pelas principais editoras do Brasil, nesse período 
de 15 anos, os homens representaram 72,7% dos autores pu-
blicados. Isto é, de 165 autores, 120 eram homens. E ainda, o 
dado mais alarmante foi a respeito do recorte racial. Do total 
de autores(as) investigados(as), 93,9% eram brancos(as).  

O que podemos perceber, portanto, é uma “literatura 
brasileira/universal” centrada no imaginário eurocêntrico, 
majoritariamente branca, masculina e cristã, que apagou de 
seu cânone a história dos africanos e de seus descendentes, 
omitindo e minimizando a violência colonial e os horrores 
da escravização. 

Nesse sentido, a especificação de uma vertente negra 
ou afrodescendente dentro da criação literária brasileira se 
torna fundamental ao trazer à luz do reconhecimento uma 
gama de escritores e produções que foram marginalizadas 
na historiografia literária. E ainda trazer a subjetividade 
de pessoas negras a partir de um olhar de dentro, em uma 
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abordagem não essencialista de suas experiências. “Para 
arrancar a literatura negra do reduto reducionista da lite-
ratura em geral que a trata como tema folclórico, exótico, 
ou como estereótipo, é preciso que ela seja, necessariamen-
te, uma literatura afro-brasileira” (Lobo, 2007, p. 331 apud 
Duarte, 2010, p. 120). Com isso, entendemos porque esse eixo 
específico da literatura brasileira precisa ser demarcado e 
distinguido de uma produção universal. Abordaremos a se-
guir as diferentes nomenclaturas que lhe são atribuídas e o 
que cada uma delas implica.

As possibilidades de nomeação

A adoção de expressões como Literatura Negra, Lite-
ratura Afro-Brasileira ou Literatura Afrodescendente está 
ligada aos diferentes contextos histórico-sociais dentro dos 
quais essas expressões se realizam. Segundo a pesquisadora 
Zilá Bernd (2010, p. 31), a partir da década de 1970, no Brasil, 
foi empregado o termo “literatura negra” para designar “[a] 
literatura caracterizada pela emergência de um eu enuncia-
dor que se assume como negro”. O termo ganhou força nesse 
período estando ligado, sobretudo, a discussões no interior 
dos movimentos negros de combate ao racismo e valorização 
de elementos da cultura afrodescendente. É possível perce-
ber como a expressão perdurou ao observarmos alguns dos 
títulos das antologias publicadas na época, como os Cader-
nos Negros, em 1978; a Antologia contemporânea da poesia 
negra brasileira, em 1982, entre outros. 
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Segundo Maria Nazareth Soares Fonseca (2006, p. 14), 
nos Cadernos Negros, em sua fase inicial, a expressão lite-
ratura negra era utilizada “[p]ara nomear uma expressão 
literária que se fortalecia com as lutas por liberdade no con-
tinente africano, na década de 70.” Contudo, a autora afirma 
que a partir de um dado momento, os subtítulos da coleção 
passaram a incluir também a expressão “afro-brasileira”, 
expandindo o sentido dos títulos e atenuando a questão ét-
nica, fortemente presente nas publicações iniciais. De acordo 
com Bernd, o uso das expressões “afro-brasileira” e “afro-
descendente” se consolida durante o século XXI, uma vez 
que a expressão “negro” “[p]oderia indicar a epidermização 
do conceito, isto é, a definição de uma expressão artística 
pela cor da pele dos autores” (Bernd, 2010, p. 31). 

A coexistência de tais denominações acaba por suscitar 
noções divergentes e levantar numerosos debates entre os 
estudiosos. Embora às vezes utilizadas como sinônimos, é 
importante pontuar que essas terminologias partem de dife-
rentes conjunturas e posicionamentos ideológicos. O escritor 
Luiz Silva Cuti (2010), por exemplo, defende o conceito de 
literatura negro-brasileira em contraposição ao termo afro, 
pois, segundo ele, a expressão “afro-brasileira” remete, em 
termos semânticos, ao continente africano e afasta da lite-
ratura brasileira a produção literária daqueles que se assu-
mem como negros. E para Cuti, isso acaba por transformar 
a vertente negra da literatura brasileira em um simples com-
plemento/acessório da literatura africana. 
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Dessa forma, o autor afirma que: “A literatura negro-
-brasileira nasce na e da população negra que se formou 
fora da África, e da sua experiência no Brasil” (Cuti, 2010, 
p. 44). No sentido apontado pelo autor, o termo “negro” está 
relacionado à afirmação étnica e à manifestação da subje-
tividade negra, isto é, tem que ver com os processos de luta 
e resistência, bem como com a ressignificação identitária 
das populações negras. Em uma linha de pensamento simi-
lar, Fonseca (2006) discute os diferentes aspectos relativos a 
cada um dos termos. De acordo com a autora, a expressão 
“literatura negra”, integrada aos movimentos de resistência 
e conscientização das populações negras, intentou “[a] re-
versão das imagens negativas que o termo ‘negro’ assumiu 
ao longo da história” (Fonseca, 2006, p. 24), legitimando os 
processos de (re)construção identitária de grupos rejeitados 
pelo modelo social dominante. A expressão “literatura afro-
-brasileira”, por sua vez:

[p]rocura assumir as ligações entre o ato cria-
tivo que o termo “literatura” indica e a relação 
dessa criação com a África, seja aquela que nos 
legou a imensidão de escravos trazida para as 
Américas, seja a África venerada como berço 
da civilização. Por outro lado, a expressão “li-
teratura afrodescendente” parece se orientar 
num duplo movimento: insiste na constituição 
de uma visão vinculada às matrizes culturais 
africanas e, ao mesmo tempo, procura traduzir 
as mutações inevitáveis que essas heranças so-
freram na diáspora (Fonseca, 2006, p. 24).
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A respeito da utilização do termo “literatura negra”, 
Eduardo de Assis Duarte (2010, p. 118) afirma que ele com-
preende “[d]a militância e celebração identitária ao negrismo 
descomprometido e tendente ao exótico, passando por escri-
tos distantes tanto de uma postura como de outra” o que, se-
gundo o autor, comprometeria a aplicabilidade do conceito, 
restringindo seu funcionamento enquanto operador teórico 
e crítico. Desse modo, o autor defende o emprego da termi-
nologia “afro-brasileira”, que, segundo ele, “[p]or sua própria 
configuração semântica, remete ao tenso processo de mescla 
cultural em curso no Brasil desde a chegada dos primeiros 
africanos” (Duarte, 2010, p. 119).

Em contrapartida, é preciso nos atentarmos para o fato 
de que o termo afro, conforme explica Cuti (2010), preconiza 
um retorno às origens africanas, o que nem sempre é verifi-
cável na vertente negra da nossa literatura, além de descon-
siderar a diversidade literária dos 54 países do continente 
africano, e desatentar ao fato de que nem todos estão liga-
dos à ascendência negro-brasileira. E ainda, “[a] literatura 
africana não combate o racismo brasileiro. E não se assume 
como negra” (Cuti, 2010, p. 36). Ademais, Cuti (2010) nos lem-
bra de que o prefixo “afro” não remete, obrigatoriamente, ao 
ser negro, pois contempla também brancos e mestiços, isto 
é, “[p]essoas a quem o racismo não atinge, para as quais a 
identidade da herança africana não está no corpo, portanto, 
não passa pela experiência em face da discriminação racial” 
(Cuti, 2010, p. 38). Considerando-se, no contexto brasileiro, a 
noção de uma suposta democracia racial envolvida no pro-
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cesso de miscigenação, bem como o racismo que ela camufla 
e as políticas de branqueamento dela decorrentes, a afro-
descendência, aqui, não significa o mesmo que negritude.

Dessa forma, partindo do entendimento de que estamos 
tratando de um conceito ainda em construção, marcado por 
diversas disputas no campo teórico, é importante que não 
percamos de vista as diferentes formulações críticas que são 
acionadas em relação a cada nomenclatura, uma vez que 
“nomear é atribuir sentidos e veicular ou esconder intenções” 
(Cuti, 2010, p. 30). Não obstante, o que realmente nos interes-
sa neste estudo, para além das terminologias que o conceito 
admite, é, em um primeiro momento, a defesa da existência 
de uma vertente específica dentro da literatura brasileira, a 
partir da categoria étnico-racial; e posteriormente, a reflexão 
sobre os sentidos que essa vertente engloba, compreenden-
do a desconstrução de uma literatura brasileira universal e 
extrapolando aspectos estéticos e estruturais para trazer à 
tona questões sociais, ideológicas e culturais.

Em vista disso e considerando, pois, que a terminologia 
“afro” poderia distanciar a nossa literatura de debates mais 
relevantes, adotamos, neste estudo, a nomenclatura defendi-
da por Luiz Silva Cuti (2010): Literatura negro-brasileira. “A 
palavra ‘negro’ lembra a existência daqueles que perderam 
a identidade original e construíram outra, na luta por suas 
conquistas” (Cuti, 2010, p. 39). Desse modo, a manifestação 
de um corpo negro dentro dessa produção literária não deve 
ser deixada de lado. 



519

Sumário

A palavra “negro” indica ainda a “[r]eivindicação diante 
da existência do racismo” (Cuti, 2010, p. 40). E mais do que 
isso, diz respeito ao comprometimento com a luta antirra-
cista. Nessa perspectiva, o discurso literário reclama para si 
a função de desestruturar e reinventar uma identidade até 
então deturpada pela sociedade. Isso acontece quando o ne-
gro se assume como sujeito da enunciação de sua própria 
história, rompendo com a imagem distorcida e estereotipada 
que lhe era atribuída até então.

Dessa forma, tal nomenclatura nos permite evidenciar 
com maior rigor a complexidade das relações raciais que 
operam na sociedade brasileira, bem como o amplo espectro 
da afrodescendência no país – e, por conseguinte, na lite-
ratura –, o qual não implica somente a cor de pele dos es-
critores/as, mas, sobretudo, a adoção de projetos literários 
comprometidos com as questões relativas à dinâmica racial 
no Brasil. Justificada a nossa escolha por tal terminologia, 
seguiremos a fim de delinear, em linhas gerais, um circuito 
histórico relativo à constituição dessa literatura.

A constituição da Literatura negro-brasileira 

Embora o conceito de literatura negra tenha se consoli-
dado somente em meados do século XX, com o fortalecimen-
to dos movimentos de luta e resistência, a produção literária 
de autoria e temática negra no Brasil data da segunda me-
tade século XIX (Fonseca, 2006; Duarte, 2014). Duarte (2014) 
aponta que, apesar da exclusão e do preconceito vivenciados 
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pelas populações negras na sociedade escravocrata, muitos 
escreveram e publicaram sobre suas vivências e experiências 
enquanto ser negros.

A maioria dos teóricos considera que os fundadores da 
Literatura negro-brasileira foram os escritores abolicionistas 
Maria Firmina dos Reis (1822 – 1917) e Luiz Gama (1830 – 
1882). E embora saibamos da existência de outros precur-
sores em período anterior – conforme indica Duarte (2005), 
a presença de autores afrodescendentes no século XVIII, tais 
como Domingos Caldas Barbosa e José da Natividade Sal-
danha –, apenas posteriormente, com Gama, se consolidaria 
a manifestação literária de uma consciência negra.

Em 1859, o poeta, jornalista e advogado Luiz Gama ini-
ciou sua atividade letrada com a publicação de uma antolo-
gia de versos satíricos intitulada Primeiras Trovas Burlescas 
de Getulino. Zilá Bernd (2010, p. 31) reconhece na produção 
literária de Gama o que ela considera um “discurso poético 
fundador”. No mesmo ano de publicação das Primeiras Tro-
vas Burlescas de Getulino, Maria Firmina dos Reis publica 
Úrsula, na cidade de São Luís, capital do Maranhão. A obra 
é considerada o primeiro romance abolicionista e um dos 
primeiros romances de autoria feminina da Literatura Bra-
sileira (Morais Filho, 1975; Muzart, 1999). Com Úrsula, Maria 
Firmina dos Reis constrói uma narrativa revolucionária para 
a sua época, na qual resgata o período da escravização no 
Brasil a partir de uma perspectiva de dentro e uma voz au-
toral negra, “assim, o romance da escritora maranhense vem 
fazer companhia às Trovas burlescas de Luiz Gama, também 
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de 1859, no momento inaugural em que os remanescentes de 
escravos querem tomar com as mãos o sonho de, através da 
literatura, construir um país sem opressão” (Duarte, 2004, 
p. 280). Ainda nos momentos fundantes dessa literatura no 
Brasil, podemos observar, posteriormente, o surgimento de 
nomes como Lima Barreto (1881 - 1922), Cruz e Souza (1861 
- 1898), José do Patrocínio (1853 - 1905) e Machado de Assis 
(1839 - 1908) – este último, inclusive, comumente embran-
quecido pelas mídias, o que acabou por gerar um desconhe-
cimento/negação de sua afrodescendência.

Como mencionamos anteriormente, os movimentos 
ocorridos ao longo do século XX foram de extrema impor-
tância para a eclosão de uma literatura marcadamente ne-
gra. As lutas antirracistas, travadas pelos movimentos ne-
gros ao redor do mundo, reverberaram também no âmbito 
literário. De acordo com Fonseca (2006, p. 31), as manifesta-
ções literárias negras tiveram origem no chamado Renasci-
mento Negro norte-americano, no início do século XX, um 
movimento engajado na reivindicação pelos direitos civis das 
populações negras e cuja produção literária constituiu em 
um importante instrumento de reflexão sobre a condição do 
negro na sociedade segregacionista americana. 

Segundo a pesquisadora, essa produção – responsável 
por um despertar da consciência de ser negro – espalhou-se 
pela Europa e repercutiu em outros movimentos artístico-li-
terários, como o indigenista, no Haiti, e o negrismo cubano, 
culminando no movimento da Negritude surgido na década 
de 1930, em Paris. “O movimento Negritude expressou, prin-
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cipalmente na literatura e nas artes em geral, a revolta dos 
descendentes de africanos contra os sistemas escravocrata e 
colonialista e deu novos rumos à luta pelo reconhecimento 
dos direitos das pessoas negras” (Fonseca, 2006, p. 33, grifo 
no original). No Brasil, esses movimentos são retomados com 
maior vigor somente na década de 1970, influenciando os es-
critores afro-brasileiros da época. 

No contexto acadêmico, a discussão sobre uma litera-
tura negra no Brasil foi inaugurada pelo sociólogo francês 
Roger Bastide, com a publicação da obra A poesia afro-bra-
sileira em 1943. Segundo Eduardo de Assis Duarte (2014), 
nas décadas seguintes o debate ampliou-se a partir das pro-
duções dos pesquisadores Raymond Sayers (1958), Gregory 
Rabassa (1965) e David Brookshaw (1983).

Em 1978 é fundado o Movimento Unificado contra a 
Discriminação Racial (MNUCAR), mais tarde, Movimento 
Negro Unificado (MNU). Segundo Duarte (2014), esta foi uma 
importante iniciativa para a reorganização das vozes afro-
descendentes da literatura brasileira. No cerne de toda essa 
movimentação política, foi lançado, no mesmo ano, em São 
Paulo, o primeiro volume da série Cadernos Negros – que 
surgiram, principalmente, como forma de conscientização e 
luta contra o racismo, unificando e fazendo circular a produ-
ção literária negra no país. 

De acordo com Duarte (2014), foi somente nas últimas 
décadas do século XX e a partir do ano 2000 que se ex-
pandiu o interesse pela literatura negro-brasileira, paralela-
mente ao fortalecimento do Movimento Negro. Duarte (2005) 



523

Sumário

destaca ainda o caráter gendrado dessa trajetória literária, 
sobretudo em suas fases iniciais, na qual podemos verifi-
car uma configuração significativamente masculina. O autor 
aponta que a presença de escritoras na historiografia literá-
ria brasileira era quase inexistente nos períodos anteriores 
ao século XX, e traz a articulação das categorias de gênero e 
etnicidade como possibilidade suplementar para a elabora-
ção teórica e histórica da literatura negro-brasileira. 

Entendendo, portanto, a necessidade de reconhecermos 
e discutirmos a literatura de autoria e/ou temática afrodes-
cendente, – e, por conseguinte, de constituição de uma litera-
tura negra enquanto vertente específica da literatura brasi-
leira – surge agora, a necessidade de identificar os aspectos 
que caracterizam essa literatura, isto é, os parâmetros que a 
distinguem de uma literatura brasileira “universal”. 

Um conceito em construção

Na busca pelos elementos identificadores dessa literatura 
– e atentando sempre para o fato de que se trata de um con-
ceito ainda em construção –, Eduardo de Assis Duarte (2010) 
aponta para um entrelaçamento de características que distin-
guem a literatura negro-brasileira da literatura brasileira no 
geral, são elas: uma voz autoral afrodescendente; a presença 
de uma temática afro-brasileira; a linguagem marcada pela 
afro-brasilidade no tom, no ritmo, na sintaxe ou no sentido; 
um ponto de vista histórico e cultural ligado à experiência das 
populações afro-brasileiras e a formação de um público afro-
descendente à qual essa literatura seja direcionada.
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A autoria como critério para a filiação à literatura ne-
gro-brasileira, segundo Duarte (2010), ocorre a partir da ar-
ticulação entre a escrita e a experiência, na qual o autor, 
enquanto sujeito de sua enunciação, imprime ao texto os 
traços identitários e coletivistas que marcam a sua vivência 
enquanto ser negro. Nesse sentido, a autoria não deve ser 
entendida como um dado externo à produção literária, mas 
como uma “constante discursiva” materializada no texto. Isto 
é, para além de traços fenótipos que o(a) escritor(a) apresen-
ta, é necessário que haja um comprometimento étnico con-
cretizado em sua escrita. 

Em sua interação com os demais critérios, a temática en-
globa, de acordo com Duarte (2010), os aspectos culturais e 
sociais relativos à afro-brasilidade, a saber: a história da diás-
pora negra no Brasil, a denúncia da escravização, as tradições 
religiosas, os elementos míticos, a herança cultural africana, e 
ainda, no contexto contemporâneo, a miséria, a marginalidade 
e o preconceito vivenciados pelas populações negras periféri-
cas. A linguagem, outro critério identificador dessa literatura, é, 
nas palavras de Duarte (2010, p. 130-131), “[u]m dos fatores ins-
tituintes da diferença cultural no texto literário”. Sabemos que 
não há linguagem isenta de ideologia. Nesse sentido, Duarte 
afirma que a afro-brasilidade deve ser concretizada no texto 
literário também através de uma semântica e um vocabulário 
próprio, com vistas a resgatar sentidos oriundos das práticas 
culturais africanas e desconstruir termos pejorativos que atra-
vessam o imaginário social brasileiro. Tais termos funcionam 
como signos que reforçam estereótipos e atuam na manuten-
ção das desigualdades fundadas em hierarquias raciais. 
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A linguagem, a autoria e o tema interagem ainda com o 
ponto de vista, que, segundo Duarte (2010), diz respeito às con-
vicções e perspectivas pertencentes ao universo autoral, bem 
como ao conjunto de valores manifestados no texto. Segundo 
esse critério, é importante que a escrita seja fundamentada a 
partir de uma perspectiva histórica e cultural afroidentificada.

Finalmente, o último critério proposto por Duarte (2010, 
p. 133-134) é o público. Diferentemente da literatura brasilei-
ra no geral, na literatura negra, o(a) escritor(a) deve ter cons-
ciência do seu papel de porta voz de uma categoria, deve 
atuar no combate aos estereótipos e na ressignificação dos 
valores identitários étnico-raciais e, ainda, ter em vista um 
público afrodescendente o qual se quer atingir. Não se tra-
ta de restringir a produção literária a apenas um segmento, 
mas de propiciar e potencializar espaços de leitura também 
no contexto das periferias e populações negras, fazendo com 
que a literatura negro-brasileira circule e chegue até essas 
pessoas, para que tenham, além do prazer com a leitura, o 
contato com novos modelos representativos e formas de re-
sistência e combate ao preconceito. 

Conforme a visão de Eduardo de Assis Duarte (2010), é, 
portanto, a partir da articulação dessas cinco constantes – 
temática, autoria, ponto de vista, linguagem e público –, que 
podemos constatar a concretização de uma literatura negra. 
O autor destaca ainda que nenhum desses fatores funciona, 
isoladamente, para indicar o pertencimento a essa literatura, 
mas sim o produto de sua interação. Desse modo, ainda que 
tenhamos optado por não adotar a terminologia “afro-bra-
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sileira” defendida por Duarte (2010), suas reflexões acerca 
de quais características identificariam uma vertente literária 
negra ou afro-brasileira dentro da nossa literatura nos são 
extremamente pertinentes neste estudo.

A Literatura negro-brasileira está, pois, em decurso. Se-
gundo Duarte (2010, p. 135), trata-se de uma produção que 
está “dentro e fora”, isto é, uma literatura que se constituiria 
enquanto literatura brasileira por se valer da mesma língua 
e das mesmas expressões, mas se distinguiria da mesma por 
não corresponder a um ideal romântico de adoção do espí-
rito nacional. 

Nessa perspectiva, o discurso literário afro-brasileiro 
posiciona-se a fim de subverter o silenciamento e o apaga-
mento do negro na literatura canônica, combatendo a produ-
ção e reprodução de uma lógica hegemônica que promoveu 
e ainda promove representações estereotipadas e deturpa-
das da identidade negra. O negro se assume, então, como 
sujeito da enunciação de sua própria história, manifestando 
sua subjetividade a partir das condições que marcam a sua 
vivência enquanto ser negro: “Toma-se o lugar da escrita, 
como direito, assim como se toma o lugar da vida.” (Evaristo, 
2005, p. 54, grifo do original). 
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Pensamento feminista negro e a literatura escrevi-
vente de Conceição Evaristo

Lorrany Andrade da Cruz

Flávio Pereira Camargo

Resumo

Neste trabalho, temos como objetivo propor uma refle-
xão teórico-crítica sobre a literatura de Conceição Evaristo 
a partir de uma incursão pelas questões raciais no Brasil 
e também pelo pensamento feminista negro. Segundo Ab-
dias Nascimento (2017), o brutal processo de colonização 
portuguesa no Brasil, por vários meios, praticou o genocídio 
de pessoas negras através de um racismo mascarado. Esse 
modelo patriarcal supremacista branco instaurado durante 
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o período colonial faz com que a sociedade brasileira seja 
racista, classista e cisheterossexista. Portanto, as mulheres 
negras, por serem consideradas a antítese de masculinidade 
e de branquitude, como afirma Grada Kilomba (2019), estão 
em um lugar de subalternidade ainda mais difícil de ser su-
perado. Conceição Evaristo, escritora negro-brasileira, que-
bra a ótica colonizadora tida sobre si por meio da produção 
literária. Seus textos, permeados por suas escrevivências, são 
denúncias contundentes da marginalização social, da dis-
criminação e das violências que fazem parte da vida da po-
pulação negra no país, especialmente, das mulheres negras. 
Assim, o feminismo negro, por considerar a intersecciona-
lidade de opressões de gênero, raça e classe (Ribeiro, 2019; 
Akotirene, 2019), atende às questões de mulheres negras e 
nos ajuda a ter um olhar crítico sobre a literatura escrevi-
vente de Evaristo.

Palavras-chave: Literatura Negra. Feminismo Negro. 
Mulheres Negras. Escrevivências. Opressões Estruturais.

Introdução

Durante muito tempo, foi negado às pessoas negras, em 
especial a nós, mulheres negras, o direito de sermos sujeitos, 
ou seja, o direito de contarmos as nossas próprias histórias e 
vivências, sendo fadadas a ter nossas identidades objetifica-
das, isto é, reduzidas a uma existência de um objeto descrito 
e representado pelo dominante, retiradas de sua subjetivi-
dade, como observa Grada Kilomba (2019). Antes disso, foi-
-nos negado o direito à existência e à humanidade. Seja no 
âmbito literário, político, empregatício ou acadêmico, temos 
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que continuamente falar pelos orifícios da máscara do silen-
ciamento para que possamos quebrá-la. No que diz respeito 
à literatura, além de nossas produções serem invisibilizadas, 
éramos vistas sob uma ótica colonizadora e estereotipada. 
Conceição Evaristo (2009), ao fazer um estudo sobre os este-
reótipos de negras/os presentes na literatura brasileira, afir-
ma que, no caso das mulheres negras,

a ficção ainda se ancora nas imagens de um 
passado escravo, em que a mulher negra era 
considerada só como um corpo que cumpria 
as funções de força de trabalho, de um corpo-
-procriação de novos corpos para serem es-
cravizados e/ou de um corpo-objeto de pra-
zer do macho senhor. (Evaristo, 2009, p. 23).

Essa objetificação do corpo da mulher negra ocorria 
por sermos consideradas a antítese de masculinidade e de 
branquitude, pois, como afirma Kilomba (2019), estamos em 
um lugar de subalternidade ainda mais difícil de ser supera-
do. Logo, por muito tempo, nossas vozes foram silenciadas e 
desumanizadas, sendo-nos negado o direito à humanidade. 
Por serem vítimas de opressões intercruzadas, as mulheres 
negras encontram-se em um “não lugar”, mas mais além: 
[elas] consegue[m] observar o quanto esse não lugar pode 
ser doloroso e igualmente atenta[s] também no que pode ser 
um lugar de potência” (Ribeiro, 2019, p. 46). 
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Conceição Evaristo, escritora negro-brasileira, é uma 
mulher negra que parte desse lugar de potência e quebra a 
ótica colonizadora tida sobre si por meio da produção lite-
rária. Neste trabalho, faremos uma reflexão teórico-crítica 
sobre a literatura de Conceição Evaristo a partir de uma in-
cursão pelas questões raciais no Brasil e também pelo pen-
samento feminista negro. O feminismo negro, por considerar 
a interseccionalidade de opressões de raça, gênero e classe, 
atende às questões de mulheres negras e nos ajuda a ter um 
olhar crítico sobre a obra de Evaristo. Esta é fundamentada 
na escrevivência: esse conceito cunhado pela autora, como 
veremos, parte de uma autoria feminina e negra.

As escrevivências de Conceição Evaristo: por uma 

literatura contra-hegemônica

De início, tendo em vista que o racismo é um elemen-
to que estrutura a sociedade brasileira e está enraizado 
em suas instituições, faz-se pertinente fazer mais algumas 
considerações sobre o racismo “à brasileira”. Abdias Nas-
cimento (2017) aborda sobre o brutal processo de coloniza-
ção portuguesa, que, por vários meios, praticou o genocídio 
de pessoas negras, de suas culturas e religiões através de 
um racismo mascarado. Primeiramente, o autor inicia com o 
processo de colonização portuguesa e a imediata escraviza-
ção dos negros, pois 
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o ponto de partida nos assinala a chamada 
‘descoberta’ do Brasil pelos portugueses, em 
1500. A imediata exploração da nova terra 
se iniciou com o simultâneo aparecimento da 
raça negra, fertilizando o solo brasileiro com 
suas lágrimas, seu sangue, seu suor e seu mar-
tírio na escravidão (Nascimento, 2017, p. 57).

Os frutos do trabalho escravo foram aproveitados uni-
camente pela aristocracia branca. Após a abolição da es-
cravatura, em 1888, não houve nenhuma medida do Estado 
de inclusão da população negra no meio social, e sim várias 
leis que tinham como objetivo impedir sua mobilidade social. 
Segundo Djamila Ribeiro (2018), no Brasil, após os quase 
quatro séculos de escravidão, em que as pessoas negras 
trabalharam para enriquecer as brancas, houve o incentivo 
da vinda de imigrantes europeus. Esses receberam trabalho 
remunerado e, muitas vezes, terras do Estado brasileiro, de 
modo que, se seus descendentes desfrutam de uma realida-
de confortável, é graças a essa ajuda inicial. Por outro lado, 
“para a população negra, não se criou mecanismos de inclu-
são. Das senzalas fomos para as favelas. Se hoje a maioria 
da população negra é pobre é por conta dessa herança es-
cravocrata” (Ribeiro, 2018, p. 72-73). 

Essa herança se perpetua por meio do racismo estru-
tural, como aponta Silvio Almeida (2020). O autor discorre 
com propriedade sobre o funcionamento do racismo em vá-
rios âmbitos da sociedade, tendo como tese central que ele é 
sempre estrutural:
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o racismo – que se materializa como discrimi-
nação racial – é definido por seu caráter sis-
têmico. Não se trata, portanto, de apenas um 
ato discriminatório ou mesmo de um conjunto 
de atos, mas de um processo em que condi-
ções de subalternidade e de privilégio que se 
distribuem entre grupos raciais se reprodu-
zem nos âmbitos da política, da economia e 
das relações cotidianas (Almeida, 2020, p. 34, 
grifo do autor).

Logo, o racismo perpassa os costumes, as atitudes, a 
mentalidade, todo o sistema de funcionamento da nação, 
devido ao processo de genocídio explicitado, criando bar-
reiras para a mobilidade social da população negra e seu 
acesso a espaços de poder, como observa Almeida (2020) no 
que diz respeito ao racismo presente nas instituições:

No caso do racismo institucional, o domínio 
se dá com o estabelecimento de parâmetros 
discriminatórios baseados na raça, que ser-
vem para manter a hegemonia do grupo ra-
cial no poder. Isso faz com que a cultura, os 
padrões estéticos e as práticas de poder de 
um determinado grupo tornem-se o horizon-
te civilizatório do conjunto da sociedade (Al-
meida, 2020, p. 40).
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Portanto, o horizonte civilizatório da sociedade brasi-
leira é branco e eurocêntrico. No caso das mulheres negras, 
essas questões raciais se conjugam com as de gênero através 
da interseccionalidade, pois as opressões estruturais, oriun-
das de sociedades de matriz colonial, se intercruzam e inte-
ragem simultaneamente, segundo Carla Akotirene, em In-
terseccionalidade (2019). O sistemático estupro das mulheres 
negras pelos colonizadores, exposto por Nascimento (2017) 
reverbera na hiperssexualização e desumanização destas 
mulheres nos dias atuais.

Essas opressões se refletem nas escrevivências de Con-
ceição Evaristo. O termo “escrevivência” foi utilizado pela 
primeira vez na dissertação de mestrado da autora, como já 
mencionamos. Ao discutir sobre a Literatura Negra, ela afir-
ma que essa “vai apresentar o negro como sujeito e objeto de 
seu próprio discurso, oferecendo-nos uma leitura onde o su-
jeito-corpo-autor se inscreve em sua escritura” (Brito, 1996, 
p. 7, grifo do original). Nesse viés, Conceição Evaristo (2009) 
observa as formas estereotipadas como as pessoas negras 
eram representadas na literatura brasileira e defende essa 
necessidade de

um contra-discurso à literatura produzida 
pela cultura hegemônica, [uma vez que] os 
textos afro-brasileiros surgem pautados pela 
vivência de sujeitos negros/as na sociedade 
brasileira [...] trazendo experiências diversifi-
cadas, desde o conteúdo até os modos de uti-
lização da língua. (Evaristo, 2009, p. 27). 
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Desse modo, a literatura hegemônica, composta princi-
palmente por homens brancos, ao falar de e por pessoas ne-
gras, o faz de uma perspectiva colonizadora, pois não pode 
saber das vivências dessa população, tendo em vista seu lu-
gar de privilégio social. Assim, em relação a essas vivências, 
Conceição Evaristo cunha o conceito de “escrevivência”: 

Ele [o texto] tem uma autoria, um sujeito, ho-
mem ou mulher, que com uma subjetividade 
própria vai construindo sua escrita, vai in-
ventando, criando o ponto de vista do texto. 
Em síntese, quando escrevo, quando invento, 
quando crio a minha ficção, não me desvenci-
lho de um corpo-mulher-negra em vivência e 
que por esse ser o meu corpo, e não outro, vivi 
e vivo experiências que um corpo não negro, 
não mulher, jamais experimenta (Evaristo, 
2009, p. 18).

Dessa forma, as vivências de Evaristo, em seu corpo-mu-
lher-negra, fazem com que seu texto literário seja traçado a 
partir das particularidades e da consciência de um sujeito 
marcado pela dupla subalternidade de ser mulher e negra 
em um sistema patriarcal-racista (Gonzalez, 2020). Portanto, 
a “[e]screvivência surge de uma prática literária cuja auto-
ria é negra, feminina e pobre. Em que o agente, o sujeito da 
ação, assume o seu fazer, o seu pensamento, a sua reflexão, 



538

Sumário

não somente como um exercício isolado, mas atravessado por 
grupos, por uma coletividade” (Evaristo, 2020, p. 38). Essa co-
letividade representada na sua literatura diz respeito às vozes 
de nós, pessoas negras brasileiras, de origem africana, pois 
escrevivência é a “escrita de nós”, uma escrita que não se es-
gota em si, mas sim se aprofunda e colhe histórias, como diz 
Evaristo (2020).

Neste sentido, a autora afirma, ainda, que essa escrita de 
autoria feminina negra transgride “o sentido da história ofi-
cial, apresentando fatos e interpretações novas que contestam 
o discurso histórico do colonizador, buscando imprimir uma 
autoria negra a uma história onde se lê apenas a marca, a 
presença opressora do dominador” (Brito, 1996, p. 110). Tor-
namo-nos, assim, sujeitos de nossa própria história, não mais 
relegadas/os a sermos objetos descritos pelo olhar colonizador, 
estereotipado e opressor. Nessa perspectiva, Kilomba (2019) 
fala do silenciamento e da desqualificação das nossas vozes, 
como modo de silenciamento e manutenção da história oficial:

Não é que não tenhamos falado, o fato é que 
nossas vozes, graças a um sistema racista, 
têm sido sistematicamente desqualificadas, 
consideradas conhecimento inválido; ou en-
tão representadas por pessoas brancas que, 
ironicamente, tornam-se ‘especialistas’ em 
nossa cultura, e mesmo em nós. (Kilomba, 
2019, p. 51).
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Carneiro (2005), ao falar do epistemicídio, nos faz re-
fletir sobre a negação da humanidade das pessoas negras, 
colocadas no lugar do Outro, como modo de anular e des-
qualificar seus saberes e produções, até mesmo em assuntos 
que se referem a elas. Assim, como afirma Kilomba (2019), 
a escrita é um ato político, pois, através dela, tornamo-nos 
narradoras e escritoras de nossa própria realidade, autoras e 
autoridades de nossa própria história, opondo-nos em abso-
luto ao que o projeto colonial predeterminou. A máscara do 
silenciamento da qual falamos, dessa maneira, é estilhaçada 
pela nossa fala potente. 

De acordo com Maria Aparecida Andrade Salgueiro 
(2020, p. 111), “as escrevivências de Conceição Evaristo re-
verenciam as ancestrais, trazendo uma escrita de avanço 
das frentes abertas por Maria Firmina dos Reis (1822-1917) e 
Carolina Maria de Jesus (1914-1977) na estética literária fe-
minina negra na literatura brasileira”. Destarte, Evaristo é 
uma herdeira da tradição iniciada por Maria Firmina com a 
publicação de Úrsula, em 1859, pois também mescla história 
não-oficial, memória individual e coletiva e invenção literá-
ria, como diz Eduardo de Assis Duarte (2006). 

Tendo em vista que a escrevivência evaristiana parte de 
uma autoria negra, feminina e pobre, propomos uma incur-
são pelo feminismo negro e por conceitos como interseccio-
nalidade e lugar de fala, uma vez que nos ajudarão a refletir 
criticamente sobre os textos literários de Conceição Evaristo 
e sua potência ao representar a população negra em geral, e 
as mulheres negras, em particular. 
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Pensamento feminista negro e a literatura escre-

vivente de Conceição Evaristo

Percebemos que as mulheres negras estão em uma si-
tuação de dupla subalternidade por estarem inseridas em 
uma sociedade desigual, racista e sexista, que lhes nega o 
lugar de sujeito, sendo reduzidas, muitas vezes, à objetifi-
cação. Daí a necessidade de um olhar e de uma discussão 
teórico-crítica acerca do feminismo negro e do lugar dessas 
mulheres na sociedade e na literatura. Para Djamila Ribei-
ro (2019, p. 38), “Kilomba sofistica a análise da categoria do 
Outro”, uma vez que mulheres negras exerceriam a função 
de Outro do Outro, por serem a antítese da masculinidade 
e da branquitude, ocupando, assim, um lugar muito difícil 
na sociedade supremacista branca por essa carência dupla. 
Tendo em vista essa situação, percebemos que somos desu-
manizadas e nossas vozes silenciadas pela estrutura social. 
Até mesmo no movimento feminista, que busca a igualdade 
de gênero, por muito tempo a questão racial não foi coloca-
da em pauta, deixando de considerar as especificidades de 
mulheres não brancas. 

Angela Davis, em sua obra Mulheres, raça e classe 
(2016), publicada originalmente na década de 1980, lança 
um olhar sobre o sufrágio feminino, o racismo e a luta de 
classes nos Estados Unidos, tendo como centro a mulher 
negra e sua importância nesse contexto. Pelo próprio título, 
notamos uma visão interseccional da autora, que observa 
como as opressões sexistas, racistas e classistas atingem 
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as mulheres negras: “na condição de mulheres que sofriam 
com a combinação das restrições de sexo, raça e classe, 
elas tinham um poderoso argumento pelo direito ao voto” 
(Davis, 2016, p. 149). Em relação ao movimento sufragista, 
a escritora nota o crescente racismo, visto que atendia so-
mente à necessidade de mulheres brancas da classe média, 
excluindo as operárias e principalmente as mulheres ne-
gras: “o racismo operava de forma tão profunda no interior 
do movimento sufragista feminino que as portas nunca se 
abriram de fato às mulheres negras” (Davis, 2016, p. 149).

De acordo com Davis (2016), em Worcester, Massachus-
sets, ocorreu a primeira Convenção Nacional pelos Direitos 
das Mulheres. Entre as participantes, estava Sojourner Truth, 
que proferiu discursos importantes em encontros subsequen-
tes pelos direitos das mulheres, simbolizando a solidariedade 
das mulheres negras com a nova causa. Em Akron, Ohio, em 
1851, ela fez o discurso conhecido por “E não sou eu uma mu-
lher?”, muito conhecido ao mostrar a aspiração de mulheres 
negras de serem livres da opressão racista e da dominação 
sexista. Em resposta às zombarias de homens hostis, que dis-
seram que a fraqueza feminina não era compatível com o su-
frágio, Sojourner Truth ([1851] 2014) fez um discurso de grande 
potência que é lembrado até os dias de hoje.

Abolicionista e ex-escravizada, nesse discurso Truth 
mostra sua consciência sobre a condição de dupla exclusão 
das mulheres negras – seja no movimento abolicionista (de-
vido ao sexismo), seja na luta pelos direitos das mulheres. 
Quando os homens apontaram que as mulheres eram muito 
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frágeis, ela argumentou que ninguém nunca a ajudou a su-
bir em uma carruagem ou a pular poças de lama, além de 
ter arado, plantado e colhido. Ou seja, a sua vivência como 
mulher negra era diferente das vivências de mulheres bran-
cas da classe média. As definições de feminilidade baseadas 
na fragilidade e pureza da mulher branca não se aplicavam 
a ela. Dessa forma, podemos ver uma crítica ao modo como 
o movimento feminista da época não abrangia experiências 
de diferentes mulheres, interseccionadas não somente pelo 
sexismo, como também pelo racismo e pelo classismo. 

Esse discurso potente de Truth influencia até hoje as inte-
lectuais negras, a exemplo de bell hooks, que escreveu a obra 
E não sou eu uma mulher?: mulheres negras e feminismo 
(2020), publicada originalmente em 1981, e também Kimberlé 
Crenshaw, que inaugurou o termo “interseccionalidade”. As 
experiências e vivências das mulheres negras já nos mostra a 
sua visão interseccional, mesmo antes da criação do conceito. 
Mesmo sendo no contexto dos Estados Unidos, as palavras 
de Sojourner Truth e de Angela Davis refletem a realidade de 
opressão vivenciada pelas mulheres negras no Brasil.

Lélia Gonzalez, importante pensadora e intelectual ne-
gra brasileira, em vários de seus escritos, faz reflexões sobre 
a condição de mulheres negras e não-brancas no nosso país, 
como nos textos “Racismo e sexismo na cultura brasileira”, de 
1984, e “Por um feminismo afro-latino-americano”, de 1988, 
reunidos, juntamente com outras produções da escritora, na 
obra Por um feminismo afro-latino-americano (2020). No 
primeiro, ela trata das noções de mulata, doméstica e mãe 
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preta. Segundo a autora, enquanto no Carnaval existe uma 
espécie de endeusamento da figura da mulata, vista como 
erótica e exótica, no cotidiano ela se transfigura na empre-
gada doméstica, “que carrega sua família e a dos outros nas 
costas” (Gonzalez, 2020, p. 82), sendo vista como corpo que 
serve apenas para prestar bens e serviços, ou seja, o burro de 
carga. Porém, “é justamente aquela negra anônima, habitan-
te da periferia, nas baixadas da vida, quem sofre mais tra-
gicamente os efeitos da terrível culpabilidade branca” (Gon-
zalez, 2020, p. 83), sobrevivendo da prestação de serviços e 
sustentando a família sozinha praticamente, uma vez que os 
homens negros, seus irmãos ou filhos, são perseguidos pela 
ação policial sistemática, como Carneiro (2005) analisa em 
relação à necropolítica (política da morte: o deixar morrer 
praticado pelo Estado em relação às pessoas negras). Já a 
figura da mãe preta, que supostamente seria a única forma 
de redenção da mulher negra, não é um exemplo “de amor e 
dedicação totais como querem os brancos” (Gonzalez, 2020, 
p. 87). Na verdade, por ter que criar as crianças brancas, 
ela dá uma rasteira na raça dominante, pois passa sua lin-
guagem (o que Gonzalez chama de “pretuguês”) e cultura, 
influenciando a cultura brasileira. 

Entre outros assuntos, a autora faz críticas à suposta de-
mocracia racial no país, que rebaixa as pessoas negras e ao 
mesmo tempo quer negar a existência do racismo; também 
nos alerta para a ideologia do branqueamento, como uma 
forma de dominar “a negrada” por meio da internalização e 
reprodução dos valores brancos ocidentais; e chama a atenção 
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“[...] para os hospícios, as prisões e as favelas como lugares pri-
vilegiados da culpabilidade enquanto dominação e repressão” 
(Gonzalez, 2020, p. 93) por meio da ação policial. Esses pro-
blemas continuam ainda muito atuais no Brasil, mesmo após 
mais de três décadas desde a escrita desse texto.

Em “Por um feminismo afro-latino-americano”, Gonza-
lez destaca a ausência de mulheres negras e indígenas do 
feminismo hegemônico, especificamente em países coloni-
zados da América Latina, referindo-se a elas como “ame-
ríndias e amefricanas”, “subordinadas a uma latinidade que 
legitima sua inferioridade” (Gonzalez, 2020, p. 140). Para ela, 
geralmente os textos e a prática feminista omitem a ques-
tão racial, ocorrendo, assim, o racismo por omissão devido 
a uma visão de mundo eurocêntrica e neocolonialista. Nos 
países de colonização ibérica, as ideologias de classificação 
social (racial e sexual) foram herdadas das metrópoles, fa-
zendo com que as sociedades latino-americanas herdassem 
essas hierarquias, em que a cultura ocidental branca e seus 
valores são considerados os únicos verdadeiros e universais. 

Portanto, é necessário um olhar feminista que inclua a 
participação de mulheres étnica e culturalmente diferentes. 
Nessa perspectiva, Djamila Ribeiro (2019) observa que o fe-
minismo pretensamente universal não atendia às necessida-
des de mulheres que não eram brancas, surgindo, então, o 
feminismo negro:
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teorias feministas brancocêntricas, mas que 
se pretendem universais, por mais que pos-
suam uma posição política de emancipação, 
na ação não realizam seu objetivo, pois ne-
gam as especificidades de outras mulheres, 
representando assim somente mulheres em 
situações de algum privilégio social. (Ribeiro, 
2016, p. 22).

Pensando no contexto brasileiro, Sueli Carneiro (2016, 
p. 151) expõe a necessidade de enegrecer o feminismo, ex-
pressão que busca assinalar “a identidade branca e oci-
dental da formulação clássica feminista, de um lado; e, de 
outro, revelar a insuficiência teórica e prática política para 
integrar as diferentes expressões do feminino construídas 
em sociedades multirraciais e pluriculturais”. Essa perspec-
tiva, segundo Carneiro (2016, p. 151), “emerge da condição 
específica do ser mulher, negra e, em geral, pobre”, a qual 
condena “as mulheres negras a uma situação perversa e 
cruel de exclusão e marginalização sociais” (Carneiro, 2016, 
p. 165), como é o caso de personagens femininas negras em 
contos e romances de Conceição Evaristo, que vivenciam 
diversas situações de exclusão e marginalização por serem 
mulheres, negras e pobres, em situação de vulnerabilidade 
psicológica, física, social, econômica e cultural.
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Portanto, o feminismo negro não busca trazer cisões 
ou separações, porque 

ao nomear as opressões de raça, classe e gê-
nero, entende-se a necessidade de não hie-
rarquizar opressões [...]. Pensar em feminismo 
negro é justamente romper com a cisão cria-
da numa sociedade desigual, logo é pensar 
projetos, novos marcos civilizatórios para que 
pensemos em um novo modelo de sociedade. 
(Ribeiro, 2019, p. 13-14).

Assim, como diz Joice Berth (2018), a perspectiva femi-
nista negra visa superar as opressões estruturais e ampliar 
o conceito de humanidade. Considerando que o feminismo 
negro é essencialmente interseccional, julgamos necessário 
abordar esse conceito, assim como o de lugar de fala, tendo 
em vista que a situação específica de mulheres negras silen-
cia suas vozes, saberes e produções intelectuais. 

O termo interseccionalidade é inaugurado em 1989, por 
Kimberlé Crenshaw, ao publicar em inglês o artigo “Demar-
ginalizing the intersection of race and sex: feminist critique of 
antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist po-
litics” (Akotirene, 2019). Porém, as reflexões de Lélia Gonzalez, 
Sojourner Truth e Angela Davis, por exemplo, já mostravam 
uma contribuição para a construção desse conceito teórico 
antes mesmo de ele ser nomeado e difundido por Crenshaw. 
Esse fato corrobora o pensamento de Ribeiro (2018) ao afirmar 
que várias feministas negras já utilizavam uma análise inter-
seccional antes da inauguração desse termo. 
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De acordo com Kimberlé Crenshaw (apud Akotirene, 
2019, p. 19),

a interseccionalidade permite-nos enxergar 
a colisão das estruturas, a interação simul-
tânea das avenidas identitárias, além do fra-
casso do feminismo em contemplar mulheres 
negras, já que reproduz o racismo. Igual-
mente, o movimento negro falha pelo caráter 
machista, oferece ferramentas metodológicas 
reservadas às experiências apenas do homem 
negro. 

Neste sentido, o conceito de interseccionalidade nos 
permite compreender como as opressões estruturais oriun-
das de sociedades de matriz colonial se intercruzam e inte-
ragem simultaneamente, como nos explica Akotirene (2019). 
No entanto, a interseccionalidade é pensada pelas mulheres 
negras, marcadamente as feministas negras, de forma mais 
abrangente, uma vez que é tida como ferramenta essencial 
de estratégia e luta política (Berth, 2018). 

Outro conceito que é uma ferramenta de luta política 
é o de lugar de fala. Para abordá-lo, partimos das reflexões 
de Djamila Ribeiro (2019). Segundo a filósofa, o lugar social 
que ocupamos nos faz ter vivências e perspectivas diferen-
tes, e quando falamos, o fazemos a partir desse locus social. 
Além disso, esse lugar pode silenciar determinadas vozes e 
dar legitimidade a outras. Ou seja, há uma hierarquização 
de saberes e também um silenciamento daqueles que estão 
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em um lugar de subalternidade na estrutura da sociedade, 
a exemplo das pessoas negras, principalmente mulheres ne-
gras. Logo, há a promoção de uma voz única, pretensamente 
universal, falando sobre vozes silenciadas estruturalmente.

Entretanto, marcar o lugar de fala de quem enuncia é 
uma forma de “refutar a historiografia tradicional e a hie-
rarquização de saberes consequente da hierarquia social. 
Quando falamos de direito à existência digna, à voz, estamos 
falando de locus social, de como esse lugar imposto dificulta a 
possibilidade de transcendência” (Ribeiro, 2019, p. 64). Dessa 
forma, do ponto de vista feminista e do lugar de fala, essa teo-
ria nos faz enxergar que a visão da historiografia tradicional, 
feita a partir da perspectiva de homens brancos, não é uni-
versal e tampouco única, mas tem relação com o locus social, 
que é metáfora do poder. Fazer com que vozes subalternas 
sejam ouvidas, demarcando o lugar de fala, é um modo de 
ampliarmos o conceito de humanidade e darmos um passo 
em direção a uma sociedade mais igualitária, já que as parti-
cularidades dos sujeitos oprimidos serão consideradas a par-
tir de seu próprio ponto de vista e de suas vivências.

A partir dessas reflexões, entendemos a importância de 
mulheres negras se autodefinirem para que possam se eman-
cipar e reconstruir seu lugar dentro da sociedade, sendo uma 
estratégia importante para combater a ‘intervenção da mu-
lher negra’ pela ótica colonizadora (Collins apud Berth, 2018). 
Desse modo, “a mulher negra, ao passar a falar de si, poderia 
contribuir por meio de sua perspectiva com a teoria feminista 
por oferecer novas possibilidades de enfrentamento e ações 
políticas. Por descentrar uma visão que era brancocêntrica, 



549

Sumário

mas tida como universal” (Ribeiro, 2016, p. 23). A criação, pe-
las feministas negras, dos conceitos aqui abordados já indica 
uma ação política de resistência.

No que diz respeito às produções literárias, notamos esse 
silenciamento epistêmico de pessoas negras, mas também a 
possibilidade de afirmação de um contra-discurso através da 
literatura negra, como já vimos. Nos livros de Evaristo,

Desde Ponciá Vicêncio (2003) até Canção para 
ninar menino grande (2018), fala nos textos 
um sujeito negro, com as marcas da exclusão 
inscritas na pele, a percorrer nosso passado/
presente, em contraponto com a história dos 
vencedores e seus mitos de cordialidade e de-
mocracia racial. Mas fala, sobretudo, um su-
jeito gendrado, tocado pela condição de ser 
mulher e negra num país que faz dela um 
“segundo sexo” específico, pois vítima de com-
portamentos nascidos do passado escravista. 
A escrevivência evaristiana é afro-gendrada, 
seja pela presença esmagadora de dramas e 
personagens femininos, seja pela explicitação 
das “vozes-mulheres” como lugar de pertenci-
mento a construir a representação, mesmo em 
se tratando de figuras do sexo oposto, meninos 
ou adultos. (Duarte, 2020, p. 84).

Assim, percebemos as escrevivências da população ne-
gra brasileira, principalmente de nós mulheres negras, seja 
em seus romances, contos ou poemas: essas são marcadas 
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por inúmeras desigualdades, violências, discriminações e 
marginalização social. Em especial, notamos um enfoque 
maior em personagens femininas negras, vítimas do intercru-
zamento de opressões de raça, gênero e classe, que as fazem 
mais vulneráveis em uma sociedade racista, capitalista e he-
terossexista como a brasileira. Desse modo, ao falar de nossas 
escrevivências, Evaristo ressalta que elas não são para ninar 
os da casa grande, mas sim para incomodá-los em seus sonos 
injustos. Portanto, elas se caracterizam como um ato de resis-
tência e de potência diante das opressões vividas.
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Xambioá: Paz e guerra: O objeto estético que 
nasce das relações entre história e literatura

Layane Serracena da Silva

Resumo

A obra Xambioá: paz e guerra narra o impacto da guer-
rilha do Araguaia na vida dos moradores de Xambioá, re-
velando como uma situação histórica pode despertar o me-
lhor ou o pior nos indivíduos, alterando sua humanidade e 
o curso da vida. Diante disso, essa pesquisa exploratória de 
cunho bibliográfico baseada em estudos como os de György 
Lukács (2000, 2011), Frederic Jameson (2007), Perry Ander-
son (2007), Santos (2005), e Weinhardt (1994), verificou que 
o romance histórico de Carmo Bernardes se configura como 
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objeto estético que, oriundo das relações entre história e lite-
ratura, busca trazer à tona a memória e os ideais dos injusti-
çados, fazendo refletir sobre as razões sociais e humanas por 
trás do contexto ditatorial brasileiro.

Palavras-chave: Carmo Bernardes. Romance histórico. 
Guerrilha do Araguaia. História. Literatura.

Introdução

Integrando o cânone goiano de autores pouco estuda-
dos, Carmo Bernardes deixou um legado literário significa-
tivo. Para entendermos melhor esse legado, recorreremos à 
estudiosa Márcia Pereira dos Santos (2005), em seu trabalho 
intitulado Literatura e Perseguição Política em Goiás: o caso 
de Carmo Bernardes, no qual apresenta ter o autor aqui em 
tela dezoito livros já publicados, os quais privilegiam gêne-
ros como a crônica, o conto, a autobiografia e o romance. 
Para ela, a estreia de Carmo Bernardes na literatura é tar-
dia, afinal sua primeira coletânea de contos publicada foi 
Vida mundo, em 1966, quando o escritor já tinha cinquenta e 
um anos de idade. No seu conjunto de escritas literárias es-
tão retratados a fauna, a flora e os costumes do centro-oeste 
brasileiro, fazendo dele um importante autor regionalista. 

Consultando elementos pré-textuais nas obras de Car-
mo Bernardes, encontramos outros detalhes de sua biogra-
fia. O autor nasceu em 1915, em Patos de Minas; sua família 
mudou-se para o Goiás quando ele tinha apenas cinco anos, 
vivendo aí até a sua morte, em 1997. Morou a maior par-
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te da vida em Goiânia, onde foi funcionário da Assembleia 
Legislativa de Goiás, jornalista e escritor. Também ocupou a 
cadeira 10 da Academia Goiana de Letras, de 1974 à 1996, e 
foi vencedor de vários concursos literários, dentre os quais é 
válido mencionar o promovido pela Casa de las Américas,52 
em Cuba, em 1991.

Dentre suas obras, destacamos para este estudo Xam-
bioá: paz e guerra. O livro, escrito em 1979, foi trancado em 
uma gaveta pelo autor, que recomendou à família e a alguns 
amigos que só o publicasse anos depois de sua morte. Le-
vado a cabo seu pedido, a obra só foi publicada em 2005, 
oito anos após a morte do autor. O cuidado para que a pu-
blicação só ocorresse postumamente é compreensível, pois 
Carmo Bernardes foi denunciado como subversivo ao regime 
militar, como esclarece a nota de abertura da obra.

As peculiaridades que cercam a produção e publicação 
da obra Xambioá: paz e guerra, somadas à temática explo-
rada no romance, justificam a necessidade de estudar essa 
obra e sua relevância para as letras. Pretendemos analisar 
como o romance histórico de Carmo Bernardes se configura 
enquanto objeto estético que nasce das relações entre his-
tória e literatura, recuperando um importante período da 
história do centro-oeste brasileiro. Deste modo, compreen-

52. A Casa de las Américas é uma organização fundada em Cuba em 1959, 

sua finalidade é promover o intercâmbio da cultura entre os países lati-

no-americanos. Essa organização além de promover exposições, festi-

vais e encontros de literatura, artes plásticas, teatro e música, oferece 

anualmente o Prêmio Casa de las Américas, que é dedicado a escritores 

latino-americanos e caribenhos.
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deremos a trajetória do cânone goiano nesse contexto de 
perseguição política e o teor interpretativo de suas produ-
ções. Ressaltamos que por ser um texto literário com enfo-
que no período da ditadura militar, a obra se faz inequivo-
camente relevante para a literatura nacional, visto que os 
fatos históricos enfocados na microestrutura regional rever-
beram outros, mais amplos, da macroestrutura do Brasil no 
período da ditadura civil-militar.

O elemento especificamente histórico em Xambioá: 

paz e guerra

Xambioá: paz e guerra, de Carmo Bernardes, é dividido 
em três partes discretamente sinalizadas. O texto é narrado 
em primeira pessoa, o narrador personagem é o Dr. Marqui-
nhos. A leitura não é fácil, pois inicialmente a narrativa não 
possui um núcleo central, são muitos personagens, muitos 
enredos se atravessando, e a única linearidade que podemos 
encontrar é a respeito das fases da guerra. Mesmo assim, o 
plano histórico da obra é fragmentado, dando lugar a relatos 
da vida corriqueira da população que vive às margens do rio 
Araguaia. 

As páginas da obra dão conta da caça, preparo e ar-
mazenamento de animais e outras informações regionais e 
culturais da vivência do povoado e parecem, a princípio, ti-
rar o foco da guerrilha em andamento. No entanto, ao longo 
do texto vamos percebendo mudanças dos costumes, do co-
mércio, da fauna, do espaço e até mesmo do comportamento 
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de pessoas comuns. Todas essas transformações são oca-
sionadas pela guerra, que não escolhe envolvidos na hora 
de distribuir consequências. Ressaltamos que essa forma 
fragmentada de narrar pode ser proposital e pode funcionar 
como estratégia para confundir os leitores que talvez não 
fiquem muitos satisfeitos com o conteúdo narrativo, uma vez 
que, além de relatar atrocidades, também nomeia os malfei-
tores, utilizando muitas vezes nomes de figuras conhecidas 
pela história nacional.

Vale refletirmos, antes de prosseguir em nossa análi-
se, o que é que faz de uma narrativa um romance histórico. 
Seria óbvio indicar, por exemplo, os acontecimentos histó-
ricos como plano de fundo da narrativa, que o enredo, os 
personagens e o cenário são construídos tendo por base um 
acontecimento histórico. É bem verdade que o gênero vai es-
tar situado sob o passado histórico, mas a análise de Lukács 
(2011) sobre as condições sócio-históricas do surgimento do 
gênero vai além, criticando os romances que antecedem os 
de Walter Scott, pois, para o crítico, estes abordavam a his-
tória apenas como “roupagem”. Portanto, não nos interessa 
aqui apenas a identificação mecânica dos acontecimentos 
históricos e de seus personagens:

O mais famoso “romance histórico” do sécu-
lo XVIII, O castelo de Otranto**, de Walpole, 
trata a história apenas como roupagem; so-
mente importa aqui a exposição da curio-
sidade e da excentricidade do meio, e não o 
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retrato artístico fiel de uma época histórica 
concreta. O que falta ao pretenso romance 
histórico anterior ao de Walter Scott é o ele-
mento especificamente histórico: o fato de a 
particularidade dos homens ativos derivar da 
especificidade histórica de seu tempo. (Luká-
cs, 2011, p. 33, grifo nosso).

Claramente, observamos a importância da história nes-
se tipo de narrativa, mas também é acrescentada a particu-
laridade dos homens como derivação da especificidade his-
tórica de seu tempo, logo, podemos compreender que, além 
de estar situado no período histórico, para ser um romance 
histórico é necessário que a narrativa também destaque o 
fator humano, levando à luz quais serão as peculiarida-
des dos homens dentro dos acontecimentos desencadeados 
pela especificidade histórica. O escritor precisa compreender 
como as grandes revoluções podem afetar cada indivíduo, 
daí a importância de nos atentarmos para a condição dos 
personagens dentro do romance, observando como sua vida 
e suas ações são afetadas pela especificidade histórica. Ain-
da é válido destacar que Lukács aponta a luta de classes e 
as grandes revoluções como desencadeadoras do romance 
histórico. Para ele, essas duas situações engajam exércitos 
de massa, esses exércitos se constituem de forma distinta, 
“[...] o conteúdo e a finalidade da guerra têm de ser expostos 
à população de maneira clara, na forma de propaganda.” 
(Lukács, 2011, p. 38). O engajamento só ocorrerá se a propa-
ganda fizer sentido para o povo, portanto:
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Essa propaganda, no entanto, não pode limi-
tar-se a uma única guerra isolada. Ela tem 
de revelar o conteúdo social, os pressupostos 
históricos e as circunstâncias da luta, estabe-
lecer a conexão da guerra com a vida em sua 
totalidade e com as possibilidades de desen-
volvimento da nação. (Lukács, 2011, p. 39).

Parte da narrativa em Xambioá: paz e guerra parece 
ilustrar a definição de Lukács. No contexto da ditadura ci-
vil-militar brasileira, a resistência se organizava em grupos 
de militantes clandestinos que buscavam se estabelecer no 
interior do país, prestando assistência à população local, 
enquanto os ideais comunistas eram propagados e iam ga-
nhando força e adeptos que se propunham a lutar por eles. 
A primeira parte da narrativa trata de colocar o leitor a par 
das injustiças enfrentadas pelo povo da região, o estabeleci-
mento dos guerrilheiros no local e o modo como iam agindo 
discretamente para ganhar a simpatia e confiança do povo, 
que aos poucos entendia a conexão da guerra com suas vi-
das, passando a enxergá-la como possibilidade de desenvol-
vimento de uma nação mais justa.
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No romance, sucessivas reuniões são organizadas pela 
liga.53 O que ocorre nesses encontros o leitor só saberá no Ca-
pítulo IV: dois novos membros vindos do garimpo se aliam 
à liga, além disso, uma questão sobre a má alimentação dos 
garimpeiros é levantada, ficando decidido que os dois novos 
aliados falarão com os companheiros de trabalho sobre o 
tema. Fica acertado também levar a liga aos castanhais, pois 
muitos trabalhadores estão adoecendo por conta da alimen-
tação precária e da insalubridade do trabalho. No Capítu-
lo VII, encontramos: “Seo-Quirino propõe, os companheiros 
apoiam, eu é quem me acho em condições de viajar para os 
garimpos, pôr de pé os garimpeiros pela melhoria da comida 
nas catras.” (Bernardes, 2005, p. 22). 

Dadas as condições de trabalho, os trabalhadores pre-
cisam se organizar para reivindicar seus direitos. A primeira 
luta que enfrentarão será a de classes, classe trabalhadora 
contra patrão, e nessa luta os paulistas (como eram cha-
mados os guerrilheiros) vão instruir e auxiliar. Desse modo, 
notamos que a guerra ganha relevância para os habitan-
tes locais porque percebem a conexão dela com as situa-
ções de abuso e exploração sofrida por eles, e acreditam, por 
meio dessa ação, conseguir melhorar o destino da nação. 
Vale ressaltar que tanto a formação de exércitos de massas 

53. No decorrer da narrativa, Dr. Marquinhos chama de “liga” o grupo que 

organiza as reuniões clandestinas que tem por finalidade mobilizar gru-

pos de trabalhadores, instruí-los e organizá-los para reivindicarem mel-

hores condições de trabalho. Participam dessas reuniões Marquinhos, 

Josa, Brito, Seo-Quirino, além de garimpeiros, homens que trabalham nos 

castanhais entre outros habitantes locais que se simpatizam com a causa.
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quanto a luta de classes são fatores considerados por Lukács 
como condição sócio-histórica para o surgimento do roman-
ce histórico no cenário europeu. Se analisarmos o diálogo 
que a obra Xambioá: paz e guerra estabelece com o evento 
histórico brasileiro, a ditadura militar, e mais especificamen-
te a guerrilha do Araguaia, fica claro que a condição para o 
surgimento do romance histórico de Carmo Bernardes, res-
guardadas as especificidades de uma nação periférica, à les-
te do mundo europeu, não difere dos contextos de revoluções 
sociais europeias analisadas por Lukács em seu ensaio.

Ao longo do enredo, pessoas antes engajadas na luta 
passam a agir de modo inesperado. Vemos que Brito fechou 
o negócio e viajou aparentemente sem motivo; o soldado Vi-
lásio deu baixa. O que mais choca Dr. Marquinhos são as 
“notícias truncadas e ambíguas correndo que lá fora pega 
fogo, fulminando guerrilhas e pipocando focos, a rebeldia 
lavrando nas cidades e nos campos” (Bernardes, 2005, p. 48). 
Preocupado, o personagem compra um rádio e passa a es-
cutar com frequência noticiários nacionais e internacionais 
para ficar a par da situação do país. 

Muitos milicos chegam à região, entre eles o capitão 
Curió, muito aguardado pelo Dr. Vasconcelos. Eles prendem 
um vereador na cidade. Ao mesmo tempo se escuta, atra-
vés do rádio da BBC, o ataque à guerrilheiros de Caparaó, 
mais um aparelho de guerrilha desmontado, muitos mortos. 
A partir daí a vida pacata e a paz que reina em Xambioá 
começam a definhar. E as barbaridades noticiadas no rádio 
contrastam com a primeira barbárie cometida no lugar. Com 
riqueza de detalhes, Dr. Marquinhos narra:
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A gleba, daí Araguaia acima, é domínio do 
dr. Paulo. Num clarear do dia, antes de o pes-
soal sair para as lavourinhas de jerimum que 
iniciavam, o capitão Curió parou seu helicóp-
tero, suspenso no ar, e correu a metralhadora, 
picotou de cima para baixo homens, mulheres 
e crianças mal despertos na manhã brumada. 
Segundo contam, levaram o velho Quintino 
Capeva com pá e aluvião, fizeram ele abrir 
um buraco e jogar dentro os defuntos. Depois 
seo-Capeva fez uma cova, ficou em pé na bei-
ra e foi derrubado dentro, costurado de bala. 
É assim que se faz com invasor da proprie-
dade alheia, e seo-Quintino consumido para 
não haver testemunha do massacre. (Bernar-
des, 2005, p. 51).

Sobre a chacina, o narrador consternado comenta:

Aí eu senti; nem queria acreditar que um ser 
humano tivesse coragem de fazer uma coi-
sa dessas, tirar a vida de pessoa tão boa veia 
como era seo-Quintino, que não tinha cora-
gem de ofender uma barata. Uma gente dessa 
só tem de humano o gesto e a fala. E dona Si-
nhá, que considerava ele como irmão? Moura 
veio me contando que ela transtornou-se, mal 
do coração como anda, acham que não vai 
resistir ao baque. (Bernardes, 2005, p. 51).
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Esse trecho explora a condição que o teórico do roman-
ce histórico nomeia como elemento especificamente histórico 
(Lukács, 2011). A maldade do capitão ao metralhar famílias 
invasoras de terra e um homem, simplesmente por serem 
testemunhas do massacre, é uma particularidade dos agen-
tes de repreensão que deriva da especificidade histórica de 
seu tempo. Tanta brutalidade é justificada por se tratar do 
período ditatorial, que coloca as forças da repreensão acima 
da lei e da humanidade, permitindo que qualquer barbárie 
seja praticada em nome da defesa da pátria. Além disso, fica 
evidente a figura do algoz, que pratica a carnificina sem dis-
tinguir entre homens, mulheres e crianças. A reação do nar-
rador em questionar a humanidade dos autores da matança 
e a preocupação com a perda de dona Sinhá mostra como 
a guerra afeta diretamente a vida individual, sem escolher 
sexo, idade ou sem sequer medir a culpabilidade antes de 
distribuir sentenças. Em consonância, Lukács aponta:

Para darmos apenas um exemplo, basta ler 
as memórias juvenis de Heine em O livro de 
Le Grand*, em que ele retrata com vivacidade 
o modo como a rápida mudança de governo 
afetou o menino Heine. Se a essa experiência 
vem unir-se o reconhecimento de que tais re-
voluções ocorrem no mundo inteiro, fortalece-
-se extraordinariamente o sentimento de que 
existe uma história, de que essa história é um 
processo ininterrupto de mudanças e, por fim, 
de que ela interfere diretamente na vida de 
cada indivíduo. (Lukács, 2011, p. 38). 
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Esse é o cerne da narrativa de Carmo Bernardes, como 
os processos ininterruptos de mudanças ocasionadas pela 
história vão impactar a vida individual de cada ser huma-
no em Xambioá. Se provoca a desumanização dos algozes, 
provoca também perdas para as vítimas, sejam elas jovens 
com ideais políticos opostos ao governo, ou o homem sim-
ples, cuja única luta é tentar tocar a vida colhendo castanha, 
trabalhando no garimpo e construindo rancharia de plástico 
preto para abrigar a família.

A partir do massacre, a narrativa passa a evocar as no-
tícias dadas no rádio, os fatos são reais, as vítimas também, 
todos os acontecimentos noticiados se deram por ocasião 
da ditadura. Dentre as notícias ouvidas por Dr. Maquinhos 
através do rádio, destacamos a história de Aurora do Nas-
cimento Furtado, guerrilheira capturada e torturada até a 
morte em 1972, o assassinato do jornalista Wladimir Herzog, 
as mortes de Pedro Pomar e Ângelo Arroyo, a morte do de-
legado Otávio Gonçalvez Moreira Jr., a história de Lamarca 
e Iara Iavelbergue, além de muitos outros casos reais incor-
porados à narrativa. A ficcionalização de fatos tidos como 
reais, além afirmar o caráter histórico do romance, reafir-
ma também que a atrocidade dos acontecimentos narrados, 
apesar de parecerem tenebrosos demais para serem veros-
símeis, são perfeitamente cabíveis dentro do contexto ditato-
rial em que se deu a guerrilha do Araguaia. 

A percepção de que nem mesmo a ficção consegue dar 
conta dos fatos fica nítida na frase de Dr. Marquinhos: “Por 
falar em cachorro lamber, um caso, só sendo acontecido 
mesmo na guerra do Xambioá, me deu asco, arrepiaço bra-
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bo, correram me cócegas lombo afora, à hora que me con-
taram” (Bernardes, 2005, p.134, grifo nosso). O narrador nos 
lembra, enquanto leitores, que somente o contexto da guerra 
do Xambioá torna possível crer nos fatos, como se apenas 
a guerrilha, como acontecimento histórico, fosse capaz de 
manter a veracidade do texto ficcional. Se o efeito das ce-
nas brutais de assassinato e tortura nos fazem questionar 
a veracidade da ficção, os casos noticiados pelo rádio estão 
impregnados no romance para nos lembrar que a situação 
histórica permitiu atrocidades ainda piores do que as narra-
das no texto ficcional.

O elemento especificamente histórico (Lukács, 2011), 
para se referir às particularidades dos homens desencadea-
das pela especificidade histórica de seu tempo, é tema re-
corrente do romance sob análise. A descoberta de que Brito 
desapareceu, deixando para trás, em seu depósito, cartazes 
de terroristas procurados com a imagem e o nome de mi-
litantes, confirma que Brito é um traidor que colabora com 
os militares, se não é um deles. Outro participante da liga 
que também trai o grupo é Josino Cantídio Noleto Ribeiro, 
o Josa. O narrador, ao descobrir que os dois amigos estão 
vinculados aos milicos, tem medo e percebe, consciente do 
perigo que corre, a necessidade de “desvencilhar-me de cer-
tos ganchos, sumir da vigilância da repreensão, de um Brito 
e sei lá se de outros, pode ser que o Josa também tenha olho 
comprido em mim.” (Bernardes, 2005, p. 80).   

Na última parte da narrativa, encontramos a declaração 
de que Brito e Josa viraram sócios em duas firmas e um caba-
ré, e que sempre são vistos com o capitão Curió, “andando de 
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avião abaixo e arriba, não se sabe fazendo o quê.” (Bernardes, 
2005, p. 131). Não restam dúvidas de que uma das particu-
laridades que a especificidade histórica vai desencadear nos 
homens é a traição, traem para agradar aos poderosos, para 
obter privilégios. O narrador do romance de Carmo Bernardes 
vai ser ainda mais enfático no Capítulo II da terceira parte:

Quando acontece de aparecer novos man-
dões num lugar aparecem também, logo de 
imediato, os aduladores, os que querem ficar 
bem com a nova situação que fazem os maio-
res absurdos para serem mais realistas que 
o rei, denuncia os conterrâneos, obedecem a 
ordens para torturar seus próprios conterrâ-
neos. Quando os militares tomaram o poder 
foi assim: ninguém pensava que na sociedade 
houvesse tanta pústula humana. Aconteceu 
de sujeitos abandonarem suas posições, até 
promotor de justiça fez isso, para irem servir 
os novos donos da situação. Em Goiânia teve 
advogado que chegou a mudar para o quar-
tel, para se dedicar exclusivamente ao serviço 
dos militares. (Bernardes, 2005, p. 142).

Mesmo homens de moral acabam passando por cima 
de tudo para estarem do lado do poder, como é o caso de 
Airton, “que até era ministro da Assembléia de Deus” (Ber-
nardes, 2005, p. 143), mas se instala no Xambioá junto com 
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os militares, mesmo sendo um simples informante. Nosso 
protagonista também não deixa de comentar como a im-
prensa brasileira parece empenhada em privilegiar a versão 
dos militares e exaltá-los como heróis da pátria: “A imprensa 
dita sadia fez um estardalhaço medonho, embandeirou-se 
toda em exaltação ao ato dos matadores e os declarou heróis, 
bravos defensores da pátria; pátria que são eles, muito par-
ticularmente.” (Bernardes, 2005, p. 65). Tudo está comprado 
e articulado de forma que quem detém os recursos também 
detém o poder, comprando a mídia e, consequentemente, o 
posicionamento do povo a favor do governo autoritário por 
não ter ciência das barbáries.

O caráter e a moral dos proclamados “heróis” pela im-
prensa nacional também são questionados pela narrativa e 
contrastam com as exaltações das reportagens midiáticas. 
O poder e os recursos ilimitados, tudo em nome da defesa 
da pátria, promovem exageros e regalias, tudo explicitado 
pelo modo como vivem os militares em tempos de operação: 
“A farra do comércio no Marabá é grossa, os homens estão 
como querem, mais de 600 mulheres da vida, todo avião que 
sai vai pesado de diambra e muito pó. Vida melhor pra quê?” 
(Bernardes, 2005, p. 104). A posição dos milicos, conferida 
pelo regime ditatorial, não só confere a eles o título de heróis, 
mas desencadeia neles particularidades humanas nunca 
vistas em outro período da história brasileira. Estes homens 
possuem verbas governamentais ilimitadas, não podem ser 
punidos, e tudo podem fazer em nome da defesa da pátria. 
A primeira contestação na narrativa é o motivo que leva as 
forças do governo a agir:
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Correu uma notícia forjada de que era para 
chegar nas divisas com a Colômbia um car-
regamento muito grande de armas e muni-
ções, procedentes de Cuba, e que combaten-
tes dos guerrilheiros, dos que acampavam 
nas matas do sul do Pará, sigilosamente já se 
encontravam no litoral para receber a carga. 
Foi quando em Brasília as forças do governo 
se alvoroçaram, coronéis e generais pularam 
pra cima e se mobilizaram, ocasião, que não 
podiam perder, de receberem soldo redobra-
do. (Bernardes, 2005, p. 63, grifo nosso).

Além do verdadeiro motivo que move as forças do go-
verno, seu comportamento põe em cheque sua moralidade, 
pois ao se estabelecerem no maior armazém do lugar, no-
meando-o de Casa Azul, “juntou rapariga de toda parte do 
mundo, só estrangeiras dizem que havia trinta e duas, ca-
baré e bordéis a riviria, nunca se viu tanta mulherzinha de 
menor, delas até de 14 anos” (Bernardes, 2005, p. 63-64). 

Em contraposição, vemos guerrilheiros retratados como 
jovens que estão sempre ajudando o povo com medicação, 
alfabetizando as crianças e mobilizando os trabalhadores 
para se unirem, reivindicando melhores condições de traba-
lho. Até mesmo a sede dos guerrilheiros é construída de for-
ma que seja proveitosa também para ajudar a comunidade, 
como vemos na descrição do lugar:
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Um barracão muito grande, coberto de capa 
e bica de tronco de coqueiro, que um velho 
tirador de castanha havia ensinado o pessoal 
a fazer, bem repartido em quartos e salas, de 
paredes enchimentadas.

Num cômodo grande, com bancada toscana 
na beira das paredes, era o salão da esco-
la, com trinta ou mais meninos do povo das 
matas do Pará recebendo aulas. Numa outra 
peça menor era a farmácia sortida dos me-
dicamentos mais necessários, estoque sempre 
grande de sulfato de quinino para as malá-
rias. Ao lado o armazém sempre farto de gê-
neros que uns amigos do Marabá, interessa-
dos no dinheiro, forneciam chegando por vias 
travessas, cortando pelos furos ocultos que só 
a gente natural do lugar conhece. (Bernardes, 
2005, p. 145).

As sedes não tinham luxos, eram construídas com as 
técnicas de construção ensinadas pelos locais, e priorizava 
assistência à comunidade. Encontramos ainda na narrativa 
outro trecho que ilustra a situação dos guerrilheiros: “Al-
guns daqueles jovens nem pele possuía mais, comida pelos 
pernilongos, piuns, maruins, mutucas de variadas espécies, 
muitos esvaindo-se em deisenterias amebianas silvestres.” 
(Bernardes, 2005, p. 58). Mesmo nessas condições comple-
tamente desfavoráveis e contrastantes com a condição dos 
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repreensores da guerrilha, o grupo é unido, comprometido 
com os seus ideais, sem bom armamento, sem boas condi-
ções, ainda assim não desertam, não traem, e obtêm êxito 
sobre os militares na primeira fase da guerrilha. 

Na última parte da narrativa encontramos “Ali estão os 
restos mortais de um pugilo de jovens que teve abortadas as 
esperanças de construir um Brasil liberto das injustiças de 
que eles mesmos foram vítimas.” (Bernardes, 2005, p. 149). 
Encontramos aqui outro contraste: esses jovens foram capa-
zes de perder suas vidas lutando por um Brasil liberto das 
injustiças, enquanto o sentimento que move os milicos é o 
salário redobrado. As situações e ações opostas que a narra-
tiva expõe fazem questionar quem de fato representa o herói 
e o subversivo.

O fim da narrativa funciona como o ápice das parti-
cularidades humanas derivadas da especificidade histórica. 
João Silva dos Santos, foragido, aparece no Caiano, lugar do 
maior acampamento guerrilheiro da região, é acolhido pelos 
militantes, se mostra bonzinho, humilde e serviçal, ajudan-
do nos afazeres diários. Os guerrilheiros estão tranquilos, 
pois os militares recuaram e aproveitam o momento de paz 
para reorganizarem a resistência. Enquanto isso, Joãozinho 
cuidava de todos com zelo, especialmente de Ana Rosa, far-
macêutica de boa família de São Paulo, que se apaixona pelo 
foragido da cadeia do Marabá, se relaciona com ele e engra-
vida. Quando ela está com cinco meses de gravidez, ele de-
saparece e a angústia toma conta do acampamento, até que:
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Numa tarde clara daqueles dias sinistros o 
Caiano é atacado por um pelotão de homens 
fardados de uniforme usado nas selvas, um 
padrão de tecido que era uma tentativa boçal 
de mimetismo com a folhagem do meio am-
biente. As doze pessoas, foram surpreendidas 
recebendo rajadas e mais rajadas de fuzil au-
tomático leve, tombavam um por um sem o 
menor esboço de reação. A primeira a ser pi-
cotada no tórax foi Ana Rosa, que caiu sobre 
a chapa do fogão onde preparava o jantar.

Mesmo nas vascas da morte provavelmente 
se assustaram em ver que o comandante da 
chacina era João Silva dos Santos, que acio-
nava a sua arma e dava voz fortíssima de co-
mando. Trazia nas ombreiras da farda a es-
trela patente de capitão, e a ordem de Brasília 
era de exterminar a todos, como já haviam 
exterminado os camaradas do Igarapé Juru-
pensém e os da Borda da Mata. (Bernardes, 
2005, p. 147-148, grifo nosso).

Descobrimos no capítulo seguinte que João Silva dos 
Santos é, na verdade, o capitão Robson de Sá Bizarria, que 
se infiltrou no acampamento e por lá permaneceu  durante 
cinco meses. Chocante notar que nada que viveu ali foi ca-
paz de sensibilizá-lo, nem mesmo o amor de Ana Rosa e o 
filho. Para o capitão, a defesa da pátria está acima de tudo e 
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de todos, nenhum sentimento pode se interpor à missão de 
aniquilar a guerrilha. Esse acontecimento será o desfecho da 
obra. A operação militar acaba de vez, com o último desta-
camento de guerrilheiros completamente aniquilado. 

A conclusão do enredo destaca, outra vez, os destinos 
opostos. Os guerrilheiros acabam mortos, com os corpos mal 
chamuscados e sepultados em vala comum na Serra das 
Andorinhas, enquanto isso “o capitão Robson, hoje coronel, 
desfruta de uma aposentadoria bem remunerada, com um 
certificado reluzente de herói da Pátria, coberto de glórias e 
do respeito dos seus camaradas.” (Bernardes, 2005, p. 149). 
Propositalmente, a última frase do romance é: “São assim os 
destinos do mundo.” (Bernardes, 2005, p. 149), carregada de 
inegável forte ironia. 

Algumas palavras finais

Por tudo que discorremos até aqui, fica evidente que 
o romance Xambioá: paz e guerra, enquanto ficção, nasce 
como objeto estético de promoção das relações entre história 
e literatura, tendo por base, como é típico dos romances his-
tóricos, a formação da consciência histórica, a luta de classes 
e as grandes revoluções e seu impacto na vida humana. Aqui, 
acionamos alguns importantes estudiosos da forma literária 
em estudo: György Lukács (2011), para compreender as for-
ças centrais da formulação do romance histórico; Frederic 
Jameson (2007) e Perry Anderson (2007), que compreendem, 
em seus estudos, que as demandas históricas e políticas ain-
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da vigentes nos países periféricos conduzem à urgência da 
produção desse modelo narrativo de ficção histórica. Parece 
ser o caso de Xambioá: paz e guerra. No decorrer de toda a 
narrativa, observamos um narrador empenhado em narrar 
o drama humano originado da catástrofe histórica brasilei-
ra, mais especificamente da Guerrilha do Araguaia e da di-
tadura civil-militar. 

Acionamos também Weinhardt (1994), que discorre sobre 
o romance histórico retomando as ideias de Lukács, escla-
recendo que para o “romance histórico não interessa repetir 
os relatos dos grandes acontecimentos, mas ressuscitar poe-
ticamente os seres humanos que viveram essa experiência.” 
(Winhardt, 1994, p. 51). De algum modo, a narrativa histórica 
permite que a memória e os ideais dos injustiçados ressusci-
tem e voltem à tona. Se os corpos permanecem ocultados e em 
silêncio, a literatura os permitirá, ainda que em ficção, falar. 
Além desse papel, o romance histórico terá o dever de fazer 
com que o leitor aprenda as razões sociais e humanas que 
fizeram com que os homens daquele tempo e espaço pensas-
sem e vivessem assim, da forma como fizeram. (Weinhardt, 
1994). Carmo Bernardes parece cumprir esse papel. Nas pá-
ginas de seu romance histórico tomamos conhecimento de um 
passado que mobiliza o questionamento dos fatos, dos moti-
vos e das lutas mal narradas pela história oficial, encontra-
mos espaço para a reflexão e discussão de temas que, apesar 
da passagem do tempo, permanecem atuais. 
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Escrita feminina e emancipação: um olhar sobre 
Quarto de Despejo e Casa de Alvenaria, de Caroli-

na Maria de Jesus

Karen Alves Domingos

Larissa Warzocha Cruvinel

Resumo

Este trabalho tem por objetivo analisar as obras Quar-
to de despejo (1960) e Casa de Alvenaria (1961), de Carolina 
Maria de Jesus, procurando refletir sobre a busca identitária 
da protagonista nos dois romances. Em Quarto de despe-
jo (1960) há uma busca incessante da narradora-persona-
gem pelo reconhecimento do público e em se auto afirmar 
como escritora para sair de seu quarto de despejo. Dessa 
maneira, a autora utiliza sua voz como denúncia social e 
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escapismo ao abordar na obra as questões sociais as quais 
ela e outros de seu grupos estavam inseridos. Interessa-nos 
problematizar também as mudanças que ocorrem de uma 
obra a outra com a protagonista e como se dá a construção 
de sua identidade. Assim, em Casa de Alvenaria (1961), a 
narradora relata suas insatisfações após a publicação de sua 
primeira obra e observamos que o status literário da perso-
nagem-autora, por ser negra, mãe-mulher, e favelada, é algo 
que a distancia do sistema letrado e se transforma em sen-
tença negativa sobre sua autoria. Carolina Maria de Jesus 
é o símbolo da importância da escrita como possibilidade 
de dar voz a quem foi, social e culturalmente, por séculos, 
silenciado. Como apoio crítico-teórico nos embasaremos nos 
estudos de Rita Schmidt (2019), Míriam Mota (2011), Rejane 
Oliveira (2011), entre outros.

Palavras-chave: Representação feminina. Carolina Ma-
ria de Jesus. Escrita literária. Identidade. Resistência. 

Introdução 

As obras de Carolina Maria de Jesus têm alcançado no-
vos horizontes, visto que as discussões sobre gênero, raça e cor 
têm tomado maiores proporções na contemporaneidade, o que 
é muito relevante, dada a importância de se discutir e refletir 
sobre as relações humanas, principalmente no tocante às mi-
norias. Por ser pobre, negra, mulher e mãe, a obra de Carolina 
Maria de Jesus poderia ter caído no esquecimento, mas, feliz-
mente, ainda hoje é alvo de estudos acadêmicos, que repen-
sam conceitos, ressignificam falas, atitudes e questionamentos.
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Levando em conta a vida e obras que fazem parte da 
história de Carolina Maria de Jesus, decidimos investigar 
como a identidade de Carolina Maria de Jesus é construí-
da e marcada pelas questões de classe, gênero e cor. Suas 
obras Quarto de despejo e Casa de Alvenaria marcam ciclos 
da vida da autora que outrora vivia no anonimato, pois era 
apenas alguém que se atrevia a escrever dentro da favela.

Em Casa de Alvenaria podemos contemplar e conhecer 
Carolina Maria de Jesus autora, publicada e disputada en-
tre os donos de livraria, televisão e rádio, que sai da favela 
e muda-se para sua tão sonhada casa fora da favela. No 
entanto, percebemos que aquela vida tão almejada não é o 
que Carolina Maria de Jesus esperava e ela se encontra mais 
uma vez à deriva de uma vida segura.

O porquê de a vida de Carolina Maria de Jesus, mesmo 
após seu sucesso, não ser o que ela almejava nos leva a refletir 
sobre os aspectos que permeavam e construíam sua identi-
dade. Ela esperava que fosse mais, que escrevesse mais, que 
a ajudasse mais, queria a calmaria de sua vida na nova casa, 
no novo espaço que alcançou, como Tom Farias relata na bio-
grafia da escritora: “Animada com a concretização de um dos 
seus maiores sonhos, que era ter a sua casa própria, seu canti-
nho, como acalentava desde quando deixou a distante Sacra-
mento, num giro pela cidade, Carolina comprou móveis novos 
e utensílios para ornamentar a casa.” (Farias, p. 272, 2018)

Até chegar a esse momento de conquistas, Carolina Maria 
de Jesus teve que passar por diversos entraves para ser reco-
nhecida como escritora. Sua história, marcada por dificuldades 
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e invisibilidade, nos instiga a entender quem era e por que ti-
nha tanta vontade de mudar de vida, usando a literatura como 
trampolim que a lançaria a espaços ainda desconhecidos.

Ela queria ir além daquilo que foi imposto para quem, 
como ela, era socialmente marginalizado. Mãe solteira, ne-
gra, moradora da favela do Canindé em São Paulo, Carolina 
Maria de Jesus estava à procura do seu lugar no mundo e de 
se sentir parte dele, pois sentia-se invisível e gostaria de ter 
melhores oportunidades de vida:

5 de julho ... Levantei 2 horas, fiquei lendo. 
Pensando na minha vida que está transfor-
mando-se. __ Enfim vou ter uma casinha e 
um terreno para findar os meus dias. Vou 
plantar flores, criar galinhas, e assim vou ter 
um musico para cantar de madrugada: o seu 
có-có-ro-có! (Jesus, p. 29, 1961).

Leitora voraz, Carolina Maria de Jesus começou a es-
crever porque amava ler e escrever. Em Quarto de despejo, 
a autora faz muitas declarações e enaltece esse amor: “um 
homem não há de gostar de uma mulher que não pode pas-
sar sem ler. E que levanta para escrever. E que deita para 
escrever. E que deita com lápis e papel debaixo do travessei-
ro. Por isso é que eu prefiro viver só para meu ideal” (Jesus, 
1995, p. 44).
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A leitura e a escrita são hábitos genuínos que a escri-
tora adquirira no decorrer de sua vida. Ela fazia da leitura 
um escape, mas era também o meio pelo qual projetava seus 
sonhos de se ver livre de toda pobreza que a cercava e da 
sentença que já havia sido traçada para sua vida: “É que 
eu estou escrevendo um livro, para vendê-lo. Viso com esse 
dinheiro comprar um terreno para eu sair da favela.” (Jesus, 
1995, p. 25). Assim, dois grandes elementos se fundem na 
paixão que Carolina Maria de Jesus tinha pela literatura: a 
vontade de ser escritora e a transformação de vida, do ponto 
de vista financeiro, por meio da publicação de seus livros.

Desde seu nascimento, Carolina Maria de Jesus se de-
parou com as incertezas e injustiças da vida do negro. Tom 
Farias, em seu livro Carolina: uma biografia (2018), mostra de 
onde a escritora veio e a história que está por trás de sua vida: 

O tempo em Sacramento, estava bastante 
estagnado, para não dizer atrasado. Tudo 
permanecia como nos primórdios escra-
vistas, de mistura com a Colônia e o Im-
pério. Tanto nas relações sociais, quanto 
nas relações do mundo do trabalho. A 
diferença permanecia única e crítica: o 
povo (negros em sua maioria) continuava 
a ser pobre, muitas vezes miserável, como 
na época do eito, e o branco (na sua es-
magadora minoria) continuava a ser rico, 
abastado e preconceituoso, como quando 
era senhor de negros africanos e brasilei-
ros escravizados. (Farias, 2018, p. 14).
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Se a identidade do indivíduo é formada por suas vivên-
cias, percebemos que Carolina Maria de Jesus foi marcada 
pela crueldade e pela vontade de mudança.

A escritura de Carolina Maria de Jesus 

Essa força interior que a impulsionava é tema recorrente 
em sua escrita, tanto em Quarto de despejo (1960) como em 
Casa de Alvenaria (1961), o que pode ser observado nos tre-
chos: “Oh! Se eu pudesse mudar daqui para um núcleo mais 
decente.” (Jesus, 1960, p. 10) e “Um jornalista desceu para tele-
fonar. Um senhor que nos olhava perguntou: — Isso é despejo? 
– Não. Não é despejo, eu estou saindo do quarto de despejo. 
Sorri achando graça na coincidência. Eu não estava triste.” 
(Jesus, 1961, p. 47). Nas duas passagens constatamos o sonho 
e sua suposta realização, Carolina Maria de Jesus transitando 
entre os dois espaços que tanto marcaram sua vida. 

A escritora conseguiu alcançar determinados lugares 
dentro do ambiente letrado pois sua obra foi publicada e, 
devido a isso, viu a sua vida mudar de rota por algo que 
tanto almejava. No entanto, o título de autora a ela dado 
foi bastante discutido entre os homens de letras, e a partir 
de então houve uma tentativa de diminuir o espaço e as 
conquistas de Carolina Maria de Jesus.

Penteado (2017), em seu trabalho intitulado A árvore Ca-
rolina Maria de Jesus: uma literatura vista de longe mostra 
que o conceituado e renomado crítico literário Alfredo Bosi é 
um dos primeiros a citar o nome de Carolina Maria de Jesus 
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dentro da crítica literária, embora  toque apenas na obra e vida 
da escritora nos seus estudos, limitando a discussão em torno 
da obra da escritora. Apesar disso, Penteado (2017, p. 240) afir-
ma que isso era “mais do que outros críticos haviam feito até 
então” . Percebemos, assim, o quanto Carolina Maria de Jesus 
foi silenciada e deixada de lado pela crítica.

Penteado (2017) afirma também que Carolina de Jesus 
foi percebida pelos literatos como algo não incomum, mas 
possível de acontecer. É fato que havia muitas pessoas na 
mesma situação que Carolina Maria de Jesus, vivendo na 
favela, sendo mãe solteira, mulheres negras e pobres, no en-
tanto, mesmo em um ambiente desfavorável e longe do cam-
po letrado que ela tanto almejava, a escritora não se sujei-
tava a ter menos do que queria. A garra, a coragem e a luta 
de uma mulher como ela não são passíveis de se tornarem 
reais todos os dias. Ter forças para lutar contra tudo aquilo 
que a confinava em uma situação de pobreza extrema era 
realmente algo surpreendente, novo e libertador para milha-
res de indivíduos que se encontravam nas mesmas circuns-
tâncias. Mota (2011), ao abordar sobre a identidade na obra 
Quarto de despejo, afirma que:

A diferença marca a identidade; é por meio 
da interação com o outro, da percepção do 
que não se é, que a identidade vai ser cons-
truída. Há na constituição da identidade um 
jogo de opostos – homem/mulher, branco/ne-
gro. Mulher e negro são marcas em contras-
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te com os termos não-marcados – homem e 
branco. Já vimos que Carolina é um “elemento 
marcado”, é o diferente. (Mota, 2011, p. 7).

Por ser Carolina Maria de Jesus o diferente, aquela que 
não se assemelha com sua realidade, é admirável ela se per-
ceber, criticar e lutar por uma vida melhor em meio a tantas 
outras pessoas que ali estavam, talvez conformadas com a 
situação. Este aspecto chama a atenção e mostra que o re-
conhecimento de sua obra era algo difícil de acontecer, como 
dito pelo renomado literato, mas esse reconhecimento cum-
priu um papel importante ao levantar e abrir passagem para 
outras.

É perceptível que o silenciamento e desvalorização de 
Carolina Maria de Jesus era algo comum no meio acadêmico. 
Mesmo assim, a autora, em suas condições precárias de 
vida, sem estudos e sem orientação acadêmica, escreveu 
romances, poesia, peças teatrais, entre outros. Tais escritos 
nos remete a uma Carolina Maria de Jesus nada comum, 
como Penteado (2017, p. 240) pondera:

Carolina é uma escritora peculiar: é indiscutível. 
De talento extraordinário, usou as formas que 
tinha na luta pela sobrevivência. Queria salvar 
a si e a seus filhos da fome, da vida dura na 
favela do Canindé, na capital paulista, no final 
dos anos 1950, além de ascender socialmente, 
mas também ser reconhecida como artista. 
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Dessa maneira, compreende-se que levar Carolina Ma-
ria de Jesus a um lugar comum, como um acontecimento 
passível e fácil de acontecer, é mais uma forma de silencia-
mento e apagamento de vozes negras. É por meio da lite-
ratura que muitas dessas vozes encontrariam seu lugar e 
espaço para se fazerem ouvidas.

Nesse sentido, refletimos que aos subalternos foi ofere-
cida pouca ou quase nenhuma educação formal, o que in-
viabiliza e/ou limita o acesso ao espaço literário, o qual está 
reservado a quem domina a variedade formal da língua, ou 
seja, a quem pertence aos grupos sociais que têm acesso ga-
rantido à escolaridade (Macena, 2017). 

Nesse seguimento, verifica-se que a autora, pela baixa es-
colaridade, foi afastada da literatura brasileira e “levada para 
o campo da literatura de testemunho” (Arruda, 2015, p. 77). 
Como Fabiana Souza Valadão de Castro Macena (2017, p. 50) 
considera: “observaremos que, pela ótica da sociedade, Caro-
lina Maria de Jesus não é escritora, mas uma trabalhadora 
braçal que escreveu um diário e, momentaneamente, rece-
beu os créditos por uma produção testemunhal”. Essa visão é, 
pois, preconceituosa e discriminatória. É, no mínimo, neces-
sário pensar que, na verdade, Carolina Maria de Jesus teve 
uma obra marcada pelo sucesso apenas de seu primeiro livro 
justamente pelo preconceito que lhe serviu de entrave para as 
demais publicações realizadas e as que ainda poderiam surgir.

A escrita carolineana não se limita à representação da 
mulher, mas vai além, abordando assuntos como etnia e 
classe social. Os moradores da favela são os excluídos, pri-
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vados de direitos humanos básicos como saúde, habitação e 
comida. A autora expõe essa falta a todo momento em seu 
livro, como pode-se observar nos excertos: “(...) O mundo das 
aves deve ser melhor do que dos favelados, que deitam e não 
dormem porque deitam-se sem comer.” (Jesus, 1960, p. 30), 
“cheguei na favela: eu não acho geito de dizer cheguei em 
casa. Casa é casa. Barracão é barracão. [..] fitei o quintal, o 
lixo podre exalava mau cheiro.” (Jesus, 1960, p. 42), “nós so-
mos pobres viemos para as margens do rio. As margens do 
rio são os lugares do lixo e dos marginais. Gente da favela é 
considerado marginais.” (Jesus, 1960, p. 348). Pela ausência 
de oportunidades, negligenciados pela sociedade e pelo po-
der público, esses indivíduos são desumanizados. 

Carolina Maria de Jesus em seu diário relata essa desu-
manização ao mencionar a morte de um menino que morreu 
por comer uma carne que ele encontrou no lixão: “os lixei-
ros haviam jogado carne no lixo. E ele escolhia uns pedaços: 
disse me: – leva, Carolina. Dá para comer. [...] no outro dia 
encontraram o pretinho morto” (Jesus, 1960, p. 36). É dentro 
desse contexto de marginalidade que a produção literária 
surge e oferece a oportunidade de devolver a esse grupo al-
guma dignidade.

A árvore Carolina Maria de Jesus, como definiu Gilmar 
Penteado, criou ramificações para outros que se viam e se 
encontravam na mesma situação em que a escritora. Sobre 
isso, Penteado (2016, p. 245) pondera que “vários desses au-
tores citam a leitura de Quarto de despejo ao falar de sua 
formação literária e como a obra foi importante para que 



585

Sumário

outras pessoas pudessem falar sobre sua realidade.” Assim, 
a obra de Carolina de Jesus deu vazão a outras pessoas, 
a outras vozes e a novas histórias sendo construídas pela 
literatura. Desse modo, aceitar a ideia de que Carolina Maria 
de Jesus não tinha nada de especial e que era possível que 
encontrássemos várias delas por aí, é inaceitável, sua escrita 
possibilitou a entrada de outros grupos, criando uma identi-
dade, pois “O pobre deixou de ser objeto da escrita; agora é 
sujeito.” (Penteado, 2016, p. 245). 

Lélia Gonzales (2019), em  Racismo e sexismo na cultura 
brasileira, discute sobre a identificação do dominado e do 
dominador e o lugar que ocupam, apontando de maneira 
categórica: “O lixo vai falar, e numa boa.” (Gonzales, 2019, 
p. 240). Nessa perspectiva, Carolina Maria de Jesus e todos 
aqueles que carregam consigo as mesmas características 
que ela são sujeitos em busca da formação de sua identida-
de e da vontade de mostrar ao outro as dores e alegrias de 
ser quem é. A literatura é uma forma de viabilizar um lugar 
a um povo que sofre por esse silenciamento e falta de opor-
tunidades, de modo que foi o espaço que Carolina Maria 
de Jesus encontrou para alçar voos maiores e conseguir sua 
sonhada casa fora da favela: “O desgosto que tenho é residir 
em favela” (Jesus, 1985, p. 19).

A literatura representou uma forma de emergir social-
mente, e o lugar que Carolina Maria de Jesus durante muito 
tempo ocupou dentro do âmbito literário é suscetível a dis-
cussões. Rejane Pivetta de Oliveira (2011, p. 31) afirma que 
“marginais são as produções que afrontam o cânone, rom-
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pendo com as normas e os paradigmas estéticos vigentes”, 
e é isso que se pode observar na escrita de Carolina Maria 
de Jesus. As produções consideradas marginais e periféricas 
têm como maior significado a representação de grupos so-
cialmente excluídos da sociedade.

Trata-se, então, de uma literatura não pertencente ao câ-
none, de escritores que não puderam ter as mesmas oportu-
nidades que autores já consagrados outrora tiveram. Nesse 
sentido, há também o domínio da norma padrão da língua 
como uma forma de exclusão, e como um instrumento de po-
der, que pode classificar os indivíduos como parte ou não da 
classe hegemônica. À vista disso, Macena considera que

caso a autora dominasse a estilo prestigiado 
e não usasse, isso seria compreendido como 
um dos pontos estéticos apreciáveis do tex-
to, conferindo a seu autor a capacidade de se 
lançar no lugar do outro, representando-lhe, 
fielmente, a realidade. (Macena, 2017, p. 31).

Percebemos que há uma certa resistência em validar a 
escrita de Carolina Maria de Jesus, pois o uso da varieda-
de informal da língua está autorizado desde que aconteça 
de maneira intencional. A escrita carolineana confirma sua 
identidade, suas dores, seu lugar no mundo e ainda

A linguagem caroliniana, contraditoriamente feita de 
anacronismo literário por imitação dos poetas românticos, 
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como Casimiro de Abreu, e do testemunho de um membro 
das camadas subalternas de nossa sociedade, narrado a 
partir do ponto de vista de baixo, não cabia nos moldes das 
elites. (Sousa, 2012, p. 21).

À sua maneira, Carolina Maria de Jesus trouxe à tona 
uma realidade pouco conhecida – ou ignorada –, expôs para 
outros o sofrimento que não era só dela, mas de todos os que 
estavam naquela mesma condição de pobreza e abandono. 

Na esteira desses pensamentos, Monica Horta Azeredo 
(2011), em seu artigo A representação de si e do outro nas 
falas de Carolina Maria de Jesus e Estamira, aborda essas 
questões mostrando que falar de si para o outro era uma 
maneira de liberdade de exposição daquele cenário. A es-
tudiosa ainda pondera que cinema e literatura são diversão 
e entretenimento, mas também poderosos espaços de repre-
sentação e “produção indentitária por onde circulam uma 
série de significados através de discursos diversos.” (Azere-
do, 2011, p. 137), e é dentro deste espaço – contestado – que a 
identidade de Carolina Maria de Jesus se constrói e ela lança 
todos seus sonhos sobre ele.

A literatura é capaz de dar voz às pessoas e criar espa-
ços para que elas possam se expressar, sendo ela a expressão 
do homem e seu tempo. É nesse espaço, então, que muitas 
vozes marginalizadas buscam chamar a atenção para as di-
ficuldades que enfrentam na sociedade. No entanto, a inser-
ção de escritores marginalizados na ala de grandes escritores 
nem sempre é tão fácil. Regina Dalcastagné (2012, p. 13) alega: 
“daí os ruídos e o desconforto causados pela presença de no-
vas vozes, vozes “não autorizadas”; pela abertura de novas 
abordagens e enquadramentos para se pensar a literatura”.
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Esse lugar periférico no qual a narradora-escritora 
estava inserida reverbera em suas escolhas e formação. A 
formação da identidade de Carolina Maria de Jesus é cons-
truída em duas dimensões: o mundo da favela e o mundo 
letrado. Ela pertence àquele e busca fazer parte deste, de 
modo que produziu seus textos em diferentes gêneros tex-
tuais, marcando sua percepção política e histórica e cons-
ciência social enquanto mãe, mulher e escritora.

Lara Gabriella Alves dos Santos (2015) pondera que co-
nhecer a história de vida de um indivíduo é o ponto de par-
tida para o conhecimento do processo de constituição de sua 
identidade, como também compreender sua relação com a 
cultura, sociedade e época em que viveu. Carolina Maria de 
Jesus, tendo em sua vida a dualidade entre favela e espaço 
letrado, se constitui a partir dessas relações. Podemos per-
ceber isso a partir de seus livros Quarto de despejo-diário 
de uma favelada (1960) e Casa de Alvenaria – diário de uma 
ex-favelada (1961).

A partir das obras citadas acima, é possível refletir so-
bre a busca indentitária da protagonista dos dois romances. 
Em Quarto de despejo (1960) há uma busca incessante da 
narradora-personagem pelo reconhecimento do público e 
em se autoafirmar como escritora, como meio de sair de seu 
quarto de despejo, da sua pobreza e mazelas. 
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Carolina Maria de Jesus e o feminismo negro

Carolina Maria de Jesus, mulher, mãe e escritora, carre-
gava em si aspectos que eram passíveis de sentença para sua 
carreira de escritora. Sendo negra e pobre na década de 1950, 
publicou seu primeiro livro em que contava suas mazelas e a 
de seus próximos. Na literatura dessa escritora é possível per-
ceber os obstáculos que ela teve que enfrentar até conseguir a 
publicação de seus livros. A luta que Carolina Maria de Jesus 
traçou foi durante muito tempo, também, a luta de outras mu-
lheres que buscavam sua liberdade sem medo de sua identi-
dade ou cor. Ainda que Carolina Maria de Jesus enfrentasse 
muitos obstáculos para ser reconhecida, é importante relem-
brar o caminho que suas irmãs trilharam e abriram para que 
outras se fizessem ouvidas e reconhecidas.

A luta pela liberdade e voz de escritores marginalizados 
veio antes de Carolina Maria de Jesus. Desde os tempos em 
que o regime escravocrata era vigente, mulheres se reuniram 
e buscavam a luta pela igualdade e liberdade. A consciência 
de luta é vigente, pois mulheres negras escravizadas que-
riam e lutaram por seus direitos.

É possível entender que esse movimento de libertação 
e voz teve que ser amparado por mulheres brancas que se 
uniram às suas irmãs na tentativa de libertar e humanizar 
essas mulheres. Ao relembrar a história que marca a lutas 
femininas, Angela Davis (2016), em sua obra Mulheres raça e 
classe, traça um panorama que se enreda à luta de mulheres 
brasileiras e do mundo todo. A autora, ao repensar o lugar da 



590

Sumário

mulher negra na sociedade estadunidense, traz a reflexão de 
que “Os estudos sobre a escravidão não abarcavam a questão 
da mulher escrava” e como sua identidade e protagonismo 
poderiam ser estabelecidos dentro daquele contexto.

É com a luta do movimento feminista que questões 
relacionadas à mulher e a seus direitos começaram a 
ser repensadas e levadas em considerações. No entanto, 
as questões que envolviam as mulheres negras eram 
desconsideradas e tomadas como menores em vista das con-
cepções daqueles que lutavam pela liberdade de direitos. 

A identidade e existência da mulher negra foram por 
muito tempo ignoradas e depreciadas. Davis (2016, p. 24) 
ainda pondera que “O sistema escravista definia o povo 
negro como propriedade. Já que as mulheres eram vistas, 
não menos do que os homens, como unidades de trabalho 
lucrativas, para os proprietários de escravos elas poderiam 
ser desprovidas de gênero”. Dessa maneira, ser uma mulher 
negra era sinal de invisibilidade e trabalho árduo.

Ainda que Davis (2016) estivesse falando de um tempo 
diferente do de Carolina Maria de Jesus, é possível perceber 
a partir da leitura de Quarto de despejo e Casa de Alvenaria 
como essa invisibilidade se dava na vida da escritora e como 
esta teve que enfrentar muitas dificuldades para que fosse 
ouvida e conhecida: 

Deixei o leito as 5 horas. Os pardais já estão 
iniciando sua sintonia matinal. As aves deve 
ser mais feliz que nós. Talvez entre elas reina 
amizade e igualdade. (...) O mundo das aves 
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deve ser melhor do que dos favelados, que 
deitam e não dormem porque deitam-se sem 
comer. (Jesus, 1960, p. 30).

Quando iniciou o debate o escritor Fernando 
Goes foi o primeiro a falar. Disse que a verba 
de um favelado não dá para êle viver numa 
casa condigna. (...) Falou o vereador Italo Fi-
tipaldi e um médico que disse que a favela 
é o núcleo das enfermidades. [...] Não sei se 
foi para agradar que o diretor do serviço so-
cila disse que a mulher na favela precisa ter 
um padrão de vida com mais conforto. [...) 
Dei graças a Deus quando o Padre Comaru 
debateu e descreveu o abondono dos pode-
res públicos, que não reajustam os desafor-
tunados, obrigando-os a estudar e aprender 
ofícios. (Jesus, 1961, p. 43).

Os trechos apresentados são, respectivamente, de 
Quarto de despejo e Casa de Alvenaria, em ambos pode-
mos constatar as condições de miséria e descaso a que os 
moradores da favela eram submetidos. Ainda no segundo 
trecho, em que Carolina Maria de Jesus escreve sobre um 
episódio no qual participou de uma mesa redonda com os 
“intelectuais”, como ela própria descreveu, percebemos que 
há pessoas falando por Carolina Maria de Jesus, reforçando 
o que ela já havia dito como tentativa de legitimar a fala e 
o próprio livro que Carolina Maria de Jesus havia escrito, 
como se ela e as palavras dela, por si só, não bastassem. 
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Dessa maneira, percebemos que, para além das discus-
sões de Davis (2016), os direitos de pessoas negras, mesmo após 
lutarem pela liberdade e igualdade, não foram conquistados 
de maneira integral. A autora argumenta que as condições de 
trabalho para as mulheres negras eram equiparadas a zero e 
suas vontades e identidades simplesmente eram surrupiadas, 
nem mesmo sua maternidade poderia ser vivida, pois, para os 
senhores de escravos, os filhos dessas mulheres eram produ-
tos que poderiam ser vendidos e traficados a fim de obterem 
lucro: “as crianças poderiam ser vendidas e separadas das 
mães em qualquer idade, porque “crianças escravas [...] estão 
no mesmo nível de outros animais” (Davis, 2016, p. 26). Quão 
árdua era a sobrevivência dessas mulheres e como o desejo 
pela liberdade era algo que buscavam e pelo qual deitavam 
suas esperanças, visto que nem mesmo o direito de ser mãe 
lhes era dado. Carolina Maria de Jesus lutou por esse direito 
de ser mãe e lutava bravamente para que seus filhos estives-
sem bem e longe de todo o perigo que o lugar na qual ela 
morava poderia lhes oferecer. 

Para a mulher negra, até o mesmo o ato de ser mãe lhe 
era tolhido, não podia viver a maternidade na prática, era 
obrigada a cuidar dos filhos de suas senhoras, o que ini-
bia sua identidade de mãe. Percebe-se, nesse sentido, que o 
apagamento da identidade de pessoas negras era uma es-
tratégia para que não fossem enxergadas e tratadas apenas 
como mão de obra, um objeto que não sentia dor, amor e não 
era passível de compreensão. 
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Como construir seu caminho e fugir da dominação? An-
gela Davis, ao retomar a história da escravidão no Estados 
Unidos, mostra-nos que muitos homens e mulheres negros 
resistiam aos açoites dos seus senhores, mas também “Em 
muitos casos, a resistência envolvia ações mais sutis do que 
revoltas, fugas e sabotagens. Incluía, por exemplo, aprender 
a ler e a escrever de forma clandestina, bem como a trans-
missão desse conhecimento aos demais.” (Davis, 2016, p. 37). 
Conhecendo o poder que o conhecimento oferece, eles com-
preenderam que a língua também é poder. E ainda que este 
relato date do século passado, é possível perceber que ainda 
hoje o conhecimento, a língua, o pertencimento a um ambiente 
acadêmico pode ser sinônimo de privilégio e prestígio social.

Carolina Maria de Jesus já sabia disso, pois, por es-
tar à margem da sociedade, teve pouco acesso à educação. 
Seus primeiros contatos com o ambiente escolar foram in-
termediados por Maria Leite, uma mulher rica e importan-
te na cidade de Sacramento, para quem a mãe de Carolina 
trabalhava. Segundo Farias (2018, p. 46), “Carolina conta 
que Maria Leite, que tinha um defeito em uma das vistas, 
que parecia estar sempre fechada, gostava muito de ajudar 
os pobres, principalmente os pretos. Por causa dela, muitas 
crianças negras foram para a escola.” Foi só a partir dessa 
intervenção que Carolina Maria de Jesus pôde ir à escola.

Nesse sentido, havia uma consciência tanto de Carolina 
Maria de Jesus como daqueles que estavam sob o regime de 
escravidão de que a língua e o conhecimento teriam o poder 
de legitimar as falas e torná-las reconhecidas. Séculos e he-
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misférios separam essas histórias, no entanto as marcas do 
preconceito e da invisibilidade são perceptíveis em ambas. O 
lugar da mulher negra, mãe e de classe social baixa ainda é 
contestado e inviabilizado.

Os primeiros passos dados para mudar essa situação 
se deram a partir da união entre mulheres brancas de classe 
média e de mulheres negras, uma vez que

O movimento antiescravagista oferecia às 
mulheres de classe média uma oportunidade 
de provar seu valor de acordo com parâme-
tros que não estavam ligados a seus papéis 
como esposas e mães. Nesse sentido, a cam-
panha abolicionista era um espaço em que 
elas poderiam ser valorizadas por seu traba-
lho concreto. (Davis, 2016, p. 55).

Para as mulheres brancas, a luta pela libertação de 
suas irmãs era também uma maneira de se sentirem sujeitos 
atuantes, visto que, nesse contexto, às mulheres eram permi-
tidos apenas os papéis de mães e esposas. Também oprimi-
das e sem voz, as mulheres sentiram que se juntassem suas 
forças poderiam trabalhar na multiplicidade do feminino.

A educação era um meio pelo qual essas mulheres bus-
cavam ser reconhecidas. Prudence Crandall foi a primeira 
professora a aceitar uma aluna negra na cidade de Canter-
bury, Connecticut. Crandall era aliada à Sociedade Antiescra-
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vagista Feminina, movimento pelo qual as mulheres  percebe-
ram ser necessário estabelecer vínculos entre os dois grupos 
oprimidos, pois seria uma maneira de libertação para ambos: 

A defesa inabalável de Prudence Crandall do 
direito de pessoas negras à educação foi um 
exemplo dramático – e mais poderoso do que 
se poderia imaginar – para as mulheres bran-
cas que sofriam as dores do parto da cons-
cientização política. De forma lúcida e elo-
quente, as ações de Crandall falavam sobre 
as vastas possibilidades de libertação caso as 
mulheres brancas, em massa, dessem as mãos 
a suas irmãs negras. (Davis, 2016, p. 53).

Dessa maneira, a luta pelos direitos das mulheres é igual-
mente ligada à abolição da escravidão, isso porque foi dedi-
cando-se ao movimento abolicionista que muitas mulheres 
brancas puderam ver de perto como era essa opressão e, con-
sequentemente, também perceberam seu lugar de sujeição.

Embora o movimento sufragista abarcasse em suas ques-
tões a abolição da escravatura, ele não contemplava os direi-
tos de homens e mulheres negras. Ainda que os ativistas se 
compadecessem do sofrimento das mulheres negras, não as 
reconheciam como sujeitos atuantes e políticos. Ter liberdade? 
Tudo bem. Ter voz ativa? Não é para tanto. Ao nos debruçarmos 
sobre a obra de Davis, reconhecemos a árdua luta pela liber-
dade e também o racismo das mulheres brancas.
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Este era o legado da escravidão, de modo que o precon-
ceito se perpetua até hoje em relação às classes mais baixas. 
Desta maneira, classe e raça são fatores determinantes na 
construção ideológica de supremacia. Os homens brancos e 
de classe média detêm o poder e oprimem aqueles que não se 
classificam nestes padrões. Dessa forma, para a mulher negra 
e pobre se fazer ouvida, reconhecida, é necessária uma inces-
sante luta travada ainda hoje contra os ideais colonizadores.

As primeiras feministas, enraizadas com os ideais de 
supremacia branca, se viram em um dilema e erraram em 
desprezar e concordar com as ideias de classe estabelecidas 
até então:

e outras mulheres acreditavam que, como a 
emancipação havia, a seus olhos, “iguala-
do” a população negra às mulheres brancas, 
o voto tornaria os homens negros superiores 
a elas. Por isso, se opunham ferrenhamente 
ao sufrágio negro. Ainda assim, havia quem 
entendesse que a abolição da escravatura 
não extinguira a opressão econômica sobre a 
população negra, que, portanto, necessitava 
particular e urgentemente de poder político. 
(Davis, 2016, p. 85).

Pensar que o direito ao voto, o direito de exercer a ci-
dadania, tornou-se critério para tornar os homens negros 
superiores às mulheres brancas é problemático, se levarmos 
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em conta o espaço que as pessoas negras eram obrigadas a 
ocupar, bem como a maneira a qual o racismo era inculcado 
na sociedade americana do século XIX.

Trazendo essa discussão para mais perto de nós e do 
nosso objeto de pesquisa, que é Carolina Maria de Jesus, te-
mos uma mulher negra, pobre e mãe solteira saindo da cida-
de de Sacramento em Minas Gerais. Segundo Farias (2018),

Era natural, mesmo após a Abolição ou seja, 
depois do dia 13 de Maio de 1888, em luga-
res como Sacramento, interior do chamado 
triangulo Mineiro, por exemplo, encontrar o 
homem ou a mulher, ambos negros, nos ser-
viços ordinários, pesados, sempre braçais, e 
em geral de forma rota, maltrapilha, escavei-
rado na aparência. (Farias, 2018, p. 11).

Assim como na América do Norte, aqui no Brasil a es-
cravidão deixou um legado que marcou e ainda marca corpos 
negros e suas histórias. Envolvida nas discussões de classe e 
raça temos Carolina Maria de Jesus, que não se deixa parar e 
ecoa como lugar de defesa de sua vida, classe e raça.

Silva (2000), em seu trabalho O negro no Brasil: Um 
problema de raça ou de classe?, pondera que em nosso país 
a discussão em torno das questões de raça e classe foi por 
bastante tempo ignorada por acreditarem que “a sociedade 
estaria sedimentada nas relações de classe e não de raça. A 
ascensão social estaria ao alcance de todos, dependendo ex-
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clusivamente das potencialidades do indivíduo.” (Silva, 2000, 
p. 100). Essa visão fez com que as discussões em torno do 
racismo no Brasil fossem deixadas de lado, dando vazão a 
discursos preconceituosos. 

Questões que envolvem classe, raça e gênero são inva-
didas de opiniões e posicionamentos em alguns casos in-
coerentes. No Brasil, tais discussões se deram tardiamente, 
e talvez por isso o conhecimento sobre as questões seja raso. 
Antonio Sérgio Alfredo Guimarães (2016), em seu artigo 
intitulado Formações nacionais de classe e raça, traz uma 
discussão sobre a interseccionalidade entre classe, gênero e 
raça, mostrando como é impossível fazer uma discussão dis-
sociando esses elementos. 

Pensar em classe, gênero e raça é uma pauta dentro do 
feminismo negro, isso porque não há como falar apenas de 
um, pois seria uma forma de eleger apenas uma das formas 
de opressão. Nesse sentido, Djamila Ribeiro (2018), em sua 
obra Quem tem medo do feminismo negro, traz à discussão 
questões que se embaraçam nessa temática. A autora pon-
dera que

Desde a década de 1970, militantes negras 
estadunidenses como Beverly Fisher denun-
ciavam a invisibilidade das mulheres negras 
dentro da pauta de reivindicação do movi-
mento. No Brasil, o feminismo negro come-
çou a ganhar força no fim da mesma década 
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e no começo da seguinte, lutando para que 
as mulheres negras fossem sujeitos políticos. 
(Ribeiro, 2018, p. 29).

Dessa maneira, é possível perceber a tentativa de per-
petuar a invisibilidade de mulheres negras, uma vez que ao 
se pensar o sujeito mulher tinha-se por base mulheres bran-
cas e de classe média. Nesse contexto, o feminismo negro 
chega para mostrar e reivindicar o lugar do sujeito negro, 
como também “[...] propõe a desconstrução das teorias femi-
nistas e das representações que pensam a categoria de gê-
nero de modo binário, ou seja, masculino/feminino. (Ribeiro, 
2018, p. 30).

O movimento feminista negro surgiu da necessidade de 
se repensar as particularidades nas quais as mulheres ne-
gras viviam e as opressões que sofriam. Brah (2016, p. 346) 
afirma que “Essas organizações surgiram contra o pano de 
fundo de uma crise econômica e política que se aprofundava 
e de um crescente entrincheiramento do racismo.” 

Nesse sentido, as considerações de Lélia Gonzales (2019) 
são importantes, visto que a autora trata da democracia ra-
cial traçando um panorama sobre as formas de dominação e 
de dominador, o homem branco que oprime e tenta minimi-
zar a luta do homem negro. A identidade negra é dotada de 
inferioridade, em parte pelas condições de emprego a que os 
negros foram sujeitados: empregada doméstica, babá, entre 
outros. Frequentemente, os negros são vistos a partir de uma 
perspectiva carnal, marcados pela exibição de seus corpos 



600

Sumário

e traços carregados de teor sexual. As mulheres, principal-
mente, são vistas como objeto de desejo e são expostas por 
suas características físicas.

É nesta dualidade que a vida de Carolina Maria de 
Jesus se encontra. Em dado momento ela enfrenta a misé-
ria, o preconceito e as dificuldades que lhe foram impostas, 
em outro momento frequenta salões, é rodeada de intelec-
tuais, conhece várias pessoas de diferentes regiões do Brasil 
e ainda viaja para fora do país. Da total invisibilidade so-
cial, Carolina alcança notoriedade e passa a ser o centro da 
atenção: “os reporteres iam chegando para filmar a minha 
saída” (Jesus, 1961, p. 46), bem como a sofrer ataques: “Co-
meçaram a atirar pedras. A Leila agitou-se, pegou pedra e 
atirou dentro do caminhão” (Jesus, 1961, p. 46). Depois de ter 
sua obra divulgada, a história se inverte, por um lado Caro-
lina Maria de Jesus é idolatrada por aqueles que um dia a 
invisibilizaram e, por outro, sua despedida do lugar em que 
viveu por tantos anos é marcada por agressões das pessoas 
que moravam na favela. 

Considerações finais

Carolina Maria de Jesus atingiu lugares ainda não ha-
bitados e conquistados por seus vizinhos, amigos e família. 
Apesar das oposições sociais, ela lutou bravamente e abriu 
caminho para que outros escritores pudessem seguir seus 
caminhos.
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Essa luta por espaço, voz e igualdade é ecoada desde as 
primeiras mulheres que se reuniram e acreditaram que seu 
espaço era maior do que aquele que habitavam. Ao refletir-
mos sobre os direitos a serem alcançados por mulheres que 
lutaram e ainda lutam, podemos entender a importância do 
feminismo negro na formação de sujeitos políticos. Tendo em 
vista a pluralidade que marca os corpos negros, vê-se a ne-
cessidade de uma análise étnico-racial que possa viabilizar 
discussões para repensar como a literatura e a sociedade é 
atravessada por e enraizada em preconceitos e visões limi-
tadas dos sujeitos. 

A maneira como Carolina Maria de Jesus foi introduzi-
da ao mundo letrado foi celebrada como um acontecimento, 
pois como poderia uma mulher negra moradora da fave-
la pensar sobre e produzir literatura? Era um ponto fora da 
curva para a sociedade da época.

Pensar as muitas opressões que Carolina Maria de Je-
sus, seus vizinhos e aqueles que estavam na mesma situação 
vivenciaram é importante para refletir sobre como as violên-
cias se entrelaçam, combinam e refletem, formando outras 
formas de opressão. O feminismo negro nos permite esse 
diálogo interseccional que possibilita outras formas de exis-
tência para as pessoas que sofrem carências de toda ordem. 

A escrita é uma forma de se fazer ouvido, de existir. 
Como pondera Kilomba (2020, p. 27) em seu livro Memórias 
da plantação: “Não sou objeto, mas o sujeito”. Ainda sem 
conhecer tais aspectos epistemológicos, Carolina Maria de 
Jesus já tinha conhecimento dessa (re)existência por meio da 
literatura, que lhe possibilitaria alcançar outros lugares e ser 
reconhecida por sua escrita.
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No cenário brasileiro, essa invisibilidade de autoria fe-
minina sempre foi presente. Schmidt (2018), em seu trabalho 
Na literatura, mulheres que reescrevem a nação, fala sobre 
a importância do reconhecimento das mulheres no ambiente 
letrado e assegura que essa exclusão expõe o poder da eli-
te cultural e revela suas práticas de exclusão que impõem 
suas opressões sobre grupos marginalizados. Para Carneiro, 
“Essa condição leva esses sujeitos a assumir, a partir do lu-
gar que estão inseridos, diversos olhares que desencadeiam 
processos particulares subjacentes na luta de cada grupo 
particular” (Carneiro, 2019, p. 273). 

Se a literatura era “dirigida” e representada por homens 
brancos e de classe média, e geralmente havia uma cons-
trução da identidade nacional por meio da literatura, como 
poderiam deixar que Carolina Maria de Jesus falasse, de-
nunciasse e mostrasse um Brasil paupérrimo que era des-
conhecido ou apenas ignorado por muitos? Talvez aí esteja 
a resistência por parte da crítica em aceitá-la como escrito-
ra. Compreendemos, portanto, a importância do feminismo 
negro no intercruzamento de questões fundamentais para 
discutir e combater preconceitos, fazendo com que vozes não 
autorizadas falem e reverberem.
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Percepções feministas em Cora Coralina

Fabiana Lula Macedo

Resumo

O presente trabalho tem como objetivo analisar como 
o feminismo está presente na obra de Cora Coralina. Nesse 
sentido, não só o feminismo aparece nas temáticas presentes 
nos poemas da autora, como observamos que é o movimento 
feminista um mecanismo a possibilitar o surgimento e o não 
apagamento da escrita de autoria feminina. Com isto, trou-
xemos análises críticas da poesia da escritora, a partir do 
viés do feminismo, destacamos a história do feminismo e da 
escrita feminina e feminista no Brasil. Para tanto, utilizamos 
como aporte teórico autoras tais quais: Duarte (2019), Lerner 
(2019), Faedrich  (2018) e Telles (2009), entre outras.

Palavras-chave: Cora Coralina. Poesia. Feminismo. His-
tória do Feminismo. Autoria Feminina.
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Introdução

De acordo com Constância Lima Duarte (2019), o femi-
nismo no Brasil teve quatro grandes momentos. No primeiro 
momento, por volta da década de 1830, portanto início do sé-
culo XIX, a principal reivindicação era o direito de aprender a 
ler e escrever. Até aquele período, a educação para meninas 
girava em torno do aprendizado de prendas domésticas, pois 
as mulheres eram preparadas para o casamento. As poucas 
mulheres que receberam uma educação diferente tiveram 
como tarefa levar o conhecimento para as outras, seja abrindo 
escolas, publicando livros, ou combatendo o pensamento ge-
ral de que uma mulher não precisava ser alfabetizada. Aqui, 
destaca-se a atuação de Nísia Floresta, que faz a defesa de 
que a mulher seja considerada um ser pensante, com direito 
de ser instruída por meio do ensino das letras, e que se revolta 
contra a injustiça dos homens ao perceber as mulheres ape-
nas como “sua propriedade” (Duarte, 2019, p. 27).

No segundo momento, que se deu por volta da década de 
1870, a militância feminista passou a surgir no meio jornalís-
tico. Nesse período, várias mulheres fundaram jornais femi-
nistas e passaram a reivindicar a ampliação de seus direitos à 
educação, ao estudo secundário e superior, ao trabalho pro-
fissional, à propriedade e, enfim, ao voto. “São dessa época 
as primeiras notícias de brasileiras fazendo cursos universitá-
rios, no exterior e no país” (Duarte, 2019, p. 34). E a cada mu-
lher formada, celebrava-se na imprensa feminista como uma 
importante vitória. Segundo Duarte, esse foi um período de 
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preparação para o terceiro momento, o momento do sufrágio, 
no início do século XX. Muitos nomes se destacaram durante 
essa fase sufragista, dentre os quais o de Bertha Lutz, uma 
das lideranças feministas mais combativas na campanha pelo 
voto e pela igualdade de direitos entre homens e mulheres.

No quarto momento, para Constância Lima Duarte 
(2019), destaca-se a revolução sexual e a literatura. A partir 
dos anos de 1970, as mulheres passaram a reivindicar a pos-
se sobre o próprio corpo, o direito a uma sexualidade pelo 
prazer, desvinculada da maternidade. Começaram também 
a reivindicar o controle sobre a capacidade reprodutiva e, 
nesse caso, a pílula anticoncepcional se torna uma aliada. 
Debate-se o aborto ao mesmo tempo que  consolidação e 
ampliação dos direitos civis, da igualdade salarial com os 
homens. Nas universidades, professoras e alunas articu-
lam a institucionalização dos estudos sobre a mulher. Na 
literatura, as escritoras brasileiras que já possuem uma 
maior entrada no campo literário começam, inclusive, a se 
posicionar politicamente contra a ditadura militar.

De fato, há muito o que se comemorar sobre as con-
quistas das mulheres nesse dois séculos anteriores ao nosso 
presente momento. O trabalho de Constância Lima Duarte 
(2019), publicado pela primeira vez em 2003, traz um pano-
rama desses períodos de lutas e vitórias feministas. A partir 
disto, queremos pensar sobre como o feminismo no Brasil do 
século XIX e XX foi importante para permitir que as mulhe-
res pudessem publicar seus escritos, tornando-se profissio-
nais das letras: romancistas, contistas, poetas, cronistas etc. 
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Tal vitória feminista foi usufruída pela poeta, cronista, con-
tista que estudamos nesta pesquisa: Cora Coralina, mulher 
nascida em fins do século XIX, que, com sua longevidade, 
testemunhou e usufruiu de muitos ganhos da trajetória dos 
movimentos feministas do século XX. Talvez os preconceitos 
contras as mulheres expliquem porque Cora percorreu um 
longo caminho até conseguir publicar seu primeiro livro e 
ser reconhecida como escritora.

No dia 24 de setembro de 1910, Cora Coralina publi-
ca o texto “Chroniqueta” no Jornal “A imprensa” na cidade 
de Goiás. Neste texto, a autora disserta sobre uma inova-
ção chamada de feminismo que está percorrendo o mundo e 
que já chegou no Brasil. Segundo ela, o movimento feminis-
ta trata-se da requisição das mulheres por independência e 
emancipação. E mais que isso, em suas palavras:

[o] feminismo alastra-se pelo mundo, invade 
nações, salta fronteiras, transpõe mares, li-
gando raças, mesmo antagônicas numa ca-
deia de coletivismo, conquistando adeptos, 
vibrando-os numa sugestão violenta de direi-
tos reclamados, numa ânsia indomável de li-
berdade, gritava por milhares de bocas rebe-
ladas, depois de séculos e séculos de cativeiro 
moral e obediência passiva. (Coralina, 1910).
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O tom grandiloquente da autora nos faz pensar que ela 
está de pleno acordo com as reivindicações dessa “milhares 
de bocas rebeladas” que gritam por liberdade num mundo 
e que não respeitam fronteiras entras nações. Contudo, per-
cebendo o Brasil, em especial Goiás, como um local onde a 
dominância masculina predomina, Cora não acredita que as 
brasileiras ou as goianas estariam preparadas para a plena 
realização das reivindicações feministas.

A visão da cronista não é negativa em relação ao femi-
nismo, pelo contrário, para ela a libertação das mulheres dos 
preconceitos patriarcais aperfeiçoaria a sociedade. Mas as 
mulheres, devido às profundas desigualdades entre os sexos, 
não estariam preparadas: não haveria compreensão das re-
formas feministas e seu ideal seria “adulterado”. Cora Corali-
na prevê a necessidade de profundas alterações na educação 
das mulheres e homens para que esta fosse mais igualitária e, 
enfim, os apelos feministas fossem bem atendidos.

Analisando o comportamento de suas contemporâneas 
e também o contexto histórico, em que havia ainda a predo-
minância dos homens nas estruturas de poder, talvez Cora 
Coralina tenha se mostrado pessimista. A verdade é que 
ela sentiu as consequências de ser mulher nessa conjuntura 
e só em idade avançada conseguiu fazer aquilo que mais 
queria: ser poeta. No entanto, o que a impediu de publicar 
quando mais jovem? Sabemos que ela escreveu a vida toda 
e publicou crônicas e outros escritos em jornais, mas como 
mulher casada, dependia da aprovação do marido. E este, 
certamente, não queria uma mulher escritora. Queria a boa 
esposa e a boa mãe.
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Na biografia romanceada de Cora Coralina, sua filha, 
Vicência Brêtas Tahan, escreve que, depois de estabelecidos 
em São Paulo, a escritora volta a fazer versos: “Recomeça a 
escrever versos. Sua nova vida, as filhas, a cidade são as-
suntos constantes. Mostra-os a Cantídio. Ele aprecia, mas 
não quer que os mostre a mais ninguém. Difícil de entender.” 
(Tahan, 2002, p. 124).

Nesse ponto, o marido de Cora Coralina parece se com-
portar como outros homens em relação à escrita das mu-
lheres, desencorajando a publicação, criando impedimentos 
para a produção literária feminina, conforme Anna Faedrich 
(2018) demonstra em sua pesquisa sobre os mecanismos às 
vezes velados, outras vezes explícitos, de exclusão, interrom-
pimento e apagamento de carreiras literárias de escritoras 
ao longo do século XIX e início do século XX. Para a pes-
quisadora citada, os comentários dos homens que leem as 
mulheres, os críticos, apesar de parecerem elogiosos, são, na 
verdade, hostis à literatura escrita por mulheres: “mulheres 
inicialmente vocacionadas para a escrita a abandonaram 
por não se sentirem suficientemente capazes ou por não 
encontrarem meios para ir além da barreira invisível – de 
vidro, se quiserem –, impostas por apreciações masculinas” 
(Faedrich, 2018, p. 165).

A biografia de Cora Coralina revela que, para além da 
apreciação masculina hostil de seus textos, também o turbi-
lhão da vida a impediu de publicar. Depois de viúva, a poe-
sia ainda não teve espaço em sua vida. Desta vez o que a 
prejudicou foi a necessidade de trabalhar para se sustentar 
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e terminar de criar os filhos. A escrita e o trabalho intelectual 
ficaram sempre distantes enquanto ela precisou exercer estes 
papéis sociais tão marcados: o de esposa e o de mãe. Quan-
do enfim se desvencilha de tais demandas, finalmente passa 
a dedicar-se à escrita e à organização de seus escritos, numa 
circunstância diferente de muitas outras escritoras, pois já se 
encontrava idosa.

Interessa perceber que a literatura de Cora fala do uni-
verso de mulheres à margem, marginalizadas: fala das lava-
deiras, das prostitutas, dos quintais de suas casas, da casa, 
dos becos, de histórias de infância que não foram contadas, 
de histórias que não têm H maiúsculo porque não são a his-
tória dos homens, é a história das silenciadas. Gerda Lerner, 
no livro A Criação do Patriarcado (2019), afirma que o conhe-
cimento da história das mulheres é essencial para que elas 
se emancipem, pois quando elas interiorizam a sua suposta 
inferioridade, aceitam a subordinação em relação aos homens 
por falta de consciência da própria história de luta e conquista 
(Lerner, 2019, p. 268). Assim, a autora vê como tarefa das his-
toriadoras, e por conseguinte das pensadoras feministas, esse 
resgate das histórias silenciadas de tantas de nós. Inferimos 
aqui a ideia de que escritoras como Cora Coralina intuíram 
essa necessidade e fizeram esse trabalho em prol da própria 
emancipação e da emancipação de todas as mulheres.

Britto (2011a), no artigo intitulado Um teto todo seu: as-
pectos do itinerário político-intelectual de Cora Coralina, faz 
a ligação entre o que diz Virginia Woolf no livro Um teto 
todo seu, ao qual o artigo faz referência para falar da ne-
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cessidade de se ter um teto, uma casa, uma vida só sua, que 
permita às mulheres (todas, mas também a mulher Cora Co-
ralina) esse espaço e tempo para se dedicar à escrita. Para 
Woolf, a mulher conseguiria estabelecer seu projeto literário 
se tivesse algumas condições que a permitissem isso. Sem 
o espaço “casa” e as condições financeiras é impossível se 
manter no trabalho intelectual. Dessa forma, muitas mulhe-
res não puderam desenvolver sua vocação literária. E Britto 
(2011a) confirma essa tese, utilizando como exemplo o caso 
de Cora Coralina, que escreve toda a vida mas que só con-
segue publicar após os setenta anos, quando enfim se torna 
independente e desligada das obrigações tanto de esposa 
quanto de mãe, ou seja, quando vence esses papéis sociais 
que tanto exigiram dedicação e energia para, enfim, poder 
voltar-se para o seu projeto literário engavetado por déca-
das. Nas palavras do autor supracitado:

Podemos afirmar que Cora Coralina surge 
como exemplo vivo dessa situação. E, após 
viver sua vida para o marido e os filhos, pri-
vando muitas vezes a sua trajetória literária 
em benefício da condição de mãe e esposa, 
cortou todas as amarras, os laços familiares, 
e regressou em 1956, aos 67 anos, para a sua 
cidade natal Goiás-GO. Cora voltou com o 
objetivo de construir seu projeto literário, de 
realizar o grande sonho de sua vida: escrever 
e publicar um livro. (Britto, 2011b, p. 188).



614

Sumário

De fato, as condições de vida não são a única barreira 
que as mulheres precisam vencer para enfim tornarem-se 
escritoras. Não basta ter um teto todo seu para colocar um 
projeto literário em prática. A educação formal das mulhe-
res, em especial das que, como Cora Coralina, nasceram 
ainda no século XIX, era muito falha. Não por acaso, as pri-
meiras reivindicações feministas são pelo direito à educa-
ção. Durante o século XIX, multiplicaram-se reivindicações 
de mulheres por direito à educação. Norma Telles destaca 
que “(a) situação de ignorância em que se pretende manter 
a mulher é responsável pelas dificuldades que encontra na 
vida e cria um círculo vicioso: como não tem instrução, não 
está apta à vida pública, e não recebe instrução porque não 
participa dela” (Telles, 2009b, p. 406).

Então, embora não ter um teto todo seu e independência 
financeira sejam motivos graves para dificultar o acesso à 
vida intelectual, o fato de possuir pouca ou nenhuma ins-
trução formal realmente é um impeditivo. Dessa forma, du-
rante o século XIX e ainda nas primeiras décadas do século 
XX, muitas mulheres eram excluídas do processo de criação 
cultural e artística e ainda se encontravam sujeitas à autori-
dade masculina.

Contudo, as mulheres sempre acharam maneiras dife-
rentes de resistir à dominação masculina. A escritora Lygia 
Fagundes Telles nos traz a bonita imagem dos “cadernos-
-goiabadas”, nos quais as mulheres escreviam tanto suas 
listas de compras, receitas e contabilidade da cozinha, como 
seus pensamentos, suas lembranças e suas ideias. Nas pa-
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lavras da escritora: “Vejo nas tímidas inspirações desse ca-
dernão […] um marco das primeiras arremetidas da mulher 
brasileira na chamada carreira de letra – um ofício de ho-
mem.” (Telles, 2009a, p. 60). A mulher-goiabada que ousava 
pensar e escrever, mesmo confinada no ambiente doméstico.

A conquista do território da escrita não foi fácil para 
as mulheres brasileiras, e Norma Telles (2009b) não esque-
ce dos cadernos de anotação e inspiração de Ana Lins dos 
Guimarães Peixoto Bretas, Cora Coralina, fazendo dela um 
exemplo de mulher-goiabada. Nascida no ano de 1889, com 
poucos anos de estudo,

a poeta brasileira que dos doces tirava a 
maior glória, criou em sua casa de paredes 
brancas e descascadas, à beira do rio Verme-
lho, enredos que assombram a Arte, que são 
dali mas de toda parte, peculiares e seduto-
res. Foi grande contadora de histórias. (Telles, 
2009b, p. 409).

A ideia de Cora enquanto mulher-goiabada muito se 
assemelha à imagem de fragilidade que a poeta já idosa, 
moradora de uma cidade distante dos grandes centros e 
fazendo doces para vender aos turistas, possui. Entretanto, 
Cora superou os cadernos caseiros e conseguiu fama como 
poeta ainda em vida. É verdade que muito da matéria de sua 
poesia foi gestada dentro de sua casa e de sua cozinha, em-
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balada pelos cheiros de seus doces, mas a história de vida de 
Cora Coralina tem muito mais dessa atitude de resistência 
que foi pedida das mulheres que, como ela, não aceitaram 
estarem restritas ao ambiente doméstico e ousaram ocupar 
a vida pública numa carreira tão masculina como a de poeta 
e escritora. No poema “Cora Coralina, quem é você?” desta-
camos dois trechos que devem ser problematizados:

Sendo eu mais doméstica do

que intelectual,

Não escrevo jamais de forma consciente e ra-
ciocinada, e sim

impelida por um impulso incontrolável.

Sendo assim, tenho a

consciência de ser autêntica. 

(Coralina, 2013a, p. 83).

Neste trecho, o eu-poético feminino faz duas observa-
ções importantes: ela se apresenta como doméstica, reconhe-
ce em si a marca de seu tempo que a impediu de seguir para 
o universo intelectual até então território mais masculino 
que feminino. E sendo assim, repara-se na segunda obser-
vação: ela escolhe definir a si mesma como “autêntica”. Não é 
uma intelectual, por isso não escreve de forma “raciocinada”, 
mas segue pela espontaneidade do impulso. Por isso per-
cebe-se que não há uma desvalorização de sua escrita, ela 
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não se sente menor por ser menos intelectual, pelo contrário, 
ela se vê como “autêntica”, original, levada pelo seu impulso 
para a arte. Seu universo de mulher restrito ao ambiente do-
méstico não se mostra enquanto impeditivo para sua escrita, 
e o adjetivo usado para se descrever enquanto voz poética 
demonstra que possui estima por aquilo que escreve. Afinal, 
revela que teve de resistir ao meio para tornar-se escritora, 
como aparece neste trecho do mesmo poema:

Nunca recebi estímulos familiares para ser 
literata.

Sempre houve na família, senão uma

hostilidade, pelo menos uma reserva deter-
minada

a essa minha tendência inata.

Talvez, por tudo isso e muito mais,

sentia dentro de mim, no fundo dos meus

reservatórios secretos, um vago desejo de 
analfabetismo. (Coralina, 2013a, p. 83-84).

Aqui, a voz da poeta se faz perceber numa vontade de 
registrar sua própria história enquanto autora empírica e 
que foi preciso lutar contra a hostilidade da família, do ma-
rido e também da sociedade para que exercer sua vontade e 
vocação para o ofício das letras.
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Talvez por consciência dessa atitude de resistência 
frente às imposições sociais, Cora Coralina tende a escre-
ver sobre sua própria história recuperando sua infância e 
sua cidade perdida no passado. Ela se reescreve na vida e 
tenta compreender a si mesma, se buscando infinitamente 
nas memórias. Pesquero Ramón (2003) destaca a presença 
de Aninha e a formação do “eu” a partir das memórias de 
Coralina representadas na sua obra, de onde surge que a 
poetisa cria um autorretrato poético, seu mito, com destaque 
para essa autoconsciência de Cora Coralina, Aninha, que 
reconstrói a sua infância nas suas poesias líricas. A sua pró-
pria voz de menina aparece em sua poesia, assim como as 
vozes de muitas outras mulheres marginalizadas: a mulher 
que trabalha, a operária e a lavadeira, a doceira, a mulher 
roceira, a mulher da vida e a louca. De acordo com Ramón:

As vozes dos poemas de Cora Coralina são 
femininas, mas não no sentido genérico, por-
que são as vozes que caracteriza de ‘obscuras’. 
O feminismo de Cora se traduz na libertação 
dessas mulheres ‘obscuras’, pois reconhece 
esse feminino ‘socialmente esquecido, pro-
positadamente silenciado e discriminado, e, 
por isso mesmo, subvalorizado, secularmente 
institucionalizado como inferior ao masculi-
no’. (Ramón, 2003, p. 115).
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E o fato de dar destaque às figuras femininas margina-
lizadas aproxima a poeta Cora Coralina dos poetas da mo-
dernidade, os quais buscaram esse olhar poético para o que 
antes não tinha lugar na poesia. É uma escolha por poetar 
as “vidas obscuras” que aparece muito claramente no poema 
que abre o livro Poemas dos Becos e Histórias Mais (2014). 
Em “Todas as Vidas”, a poeta declara que todas as vidas 
que a habitam são mulheres “obscuras”: uma cabocla velha, 
uma lavadeira, uma cozinheira, a mulher do povo, a mulher 
roceira e a mulher da vida. “Todas as vidas dentro de mim:/ 
Na minha vida –/ a vida mera das obscuras”, Coralina opta 
por cantar a partir das mulheres, que já levam desvantagem 
em relação aos homens na nossa sociedade ainda machista, 
mas não qualquer mulher. Ela não escolhe a mulher rica, 
nem privilegiada de alguma forma, a poeta prefere as “obs-
curas”, aquelas que não têm voz e que não parecem ter im-
portância para a história oficial e nem para a arte.

Dessa opção muito própria da poeta, que se coloca ao 
lado das mulheres que não têm voz, das marginalizadas não 
só da sociedade vilaboense mas também de todo o Brasil, 
vemos surgir uma voz poética dissonante de outras vozes 
do discurso corrente da sociedade. A palavra artística que 
confere um lugar de destaque para as mulheres da vida, as 
cozinheiras, as lavadeiras e as caboclas é uma poesia que 
resiste à “falsa ordem, que é, a rigor, barbárie e caos” (Bosi, 
2008, p. 169). A poesia feita por uma mulher de pouca ins-
trução formal, moradora de uma pequena cidade distante 
dos grandes centros, que fala sobre os becos e seus habitan-
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tes marginalizados, é uma poesia de resistência. Nesse viés, 
a poesia moderna é “uma forma de resistência simbólica aos 
discursos dominantes” (Bosi, 2000, p. 167).

Cora Coralina compromete-se com sua poesia a recon-
tar as velhas histórias de sua cidade de outra forma. E ao 
poetizar o passado, as memórias próprias e de seu povo, ela 
o faz aproximando-se da gente miúda e de pouca importân-
cia. Nada da história oficial, mas sim as histórias domésticas, 
as histórias cotidianas, as lendas e a aparição de elementos 
para os quais não existiria uma literatura não fosse por esta 
escritora. É na releitura desse cotidiano marginalizado de 
imagens de mulheres “obscuras” que o sujeito lírico de “To-
das as vidas” pode se encontrar. É na vida e na história de 
outras mulheres que a voz lírica se compreende e compreen-
de a história de sua cidade e de suas memórias, que apare-
cem em toda a sua obra lírica e prosaica.

A partir da ideia de que para as mulheres sempre foi um 
enfrentamento e uma resistência social o ato de terem sua 
própria voz e falarem por si, Suely Reis Pinheiro (2003) suge-
re que Cora Coralina, por influência de escritoras francesas, 
começou seu projeto de se tornar uma “mulher pública”. Por 
“mulher pública” a pesquisadora compreende, na esteira de 
Michelle Perrot, as mulheres que ousam adentrar o espaço 
público até então destinado aos homens. E, Cora, no seu afã 
de escrever, torna-se essa “mulher pública”, pois “se permite 
intuir as influências que parece haver recebido da tradição 
das famosas francesas, sobretudo quando se compreende 
como uma poeta que está inserida no movimento de tenta-
tiva de resistência social à exclusão.” (Pinheiro, 2003, p. 227).
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Mas o enfrentamento de Cora Coralina, mulher goiana, 
foi ainda mais marcante pelo fato de sua poesia só ser publi-
cada em livros depois de uma vida inteira de resistência ao 
apagamento de sua voz. Em tempo, sua resistência sempre 
esteve nas crônicas que publicou em jornais e periódicos ao 
longo da vida, mas não teve sua profissionalização enquanto 
escritora antes dos 70 anos. Quando solteira, Cora foi cer-
ceada pela família. Seu testemunho poético nos mostra que 
precisou lutar tanto contra a coerção social da sociedade 
machista e patriarcal de seu entorno como contra o empo-
brecimento de sua família. Por isso seu constante louvor ao 
trabalho e sua forte identificação com a mulher operária. Ter 
uma filha “mulher pública” não era exatamente o que dese-
javam as famílias outrora donas de fazendas e de escravos, 
as quais se viam empobrecidas naquele momento de transi-
ção entre o século XIX e o XX. Disso nos fala o testemunho 
poético da transgressora que foi Cora:

Um dia, houve

Eu era jovem, cheia de sonhos.

Rica de imensa pobreza

que me limitava

entre oito mulheres que me governavam.

Eu parti em busca do meu destino.

Ninguém me estendeu a mão.

Ninguém me ajudou e todos me jogaram pedras.

(Coralina, 2013b, p. 76)
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Cora Coralina, jovem filha de família tradicional, dife-
rente das irmãs e apesar do pouco estudo, investiu na vida 
pública. Escrevendo para jornais, recitando nos saraus da 
cidade, não obteve naquele momento o aval social para 
continuar o seu projeto literário. Ao contrário das “famosas 
francesas” e outras mulheres escritoras que ascenderam do 
ambiente doméstico urbano para a vida pública por meio 
dos salões literários e da publicação de seus escritos e o re-
conhecimento enquanto escritora foi deixado para depois. 
Seus ensaios publicados em jornais e revistas, assim como 
sua aparição enquanto declamadora nos saraus literários 
da sociedade vilaboense foram reprimidos, interrompidos, 
como diria a já citada Anna Fraedrich (2018). Para isso, a 
boa família tradicional vilaboense tinha um antídoto, o qual 
foi usado e que teve efeito em Aninha: esta sonhava com 
a vida de casada, como mostra este versos de “Moinho do 
tempo”: (...) o sonho honesto de um noivo/ o desejo de filhos/ 
presença de homem, casa da gente mesma, dona ser. Um 
lar. // Estado de casada.” (Coralina, 2013b, p. 33). A saída da 
casa materna era um desejo também de liberdade, de ser 
dona da própria história e de ter sua própria família. Desejos 
que não eram estranhos às moças do início do século XX, 
pelo contrário, eram quase que a única forma de serem bem 
aceitas socialmente.

Entretanto, o desejo de casar e ter filhos, de preen-
cher esse papel social de esposa que legitimava as mulhe-
res diante da sociedade nesse período, estava em constante 
ameaça pelo seu comportamento na sociedade goiana, pois, 
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como Cora transmutou em versos, havia o perigo “de que 
moça que lia romance e declamava Almeida Garret/ não 
dava boa dona de casa” (Coralina, 2014, p. 44). Por isso, o en-
contro com Cantídio, homem de fora e “sem” os preconceitos 
da gente goiana foi celebrado por Cora.

Depois de casada, Cora percebeu que não haveria tanta 
liberdade assim no casamento. E que não seria tão dona da 
sua história e da sua casa como gostaria. Foi muito depois 
da viuvez, já em idade avançada, que conseguiu traçar sua 
trajetória em torno do objetivo de se tornar uma profissional 
no âmbito da literatura. De acordo com Clóvis de Carvalho 
Britto (2011b, p. 96):

Ao longo dos anos reconstruindo a trajetória 
da autora, percebemos que ela dialoga com 
a trajetória de outras mulheres que ousaram 
construir uma carreira literária na transição 
dos séculos XIX e XX, especialmente no que 
concerne às chances restritas para a profis-
sionalização e a mobilização de estratégias 
obter um relativo reconhecimento público.

Assim como outras mulheres, Cora não só desejava es-
crever, como também desejava ser reconhecida como escri-
tora. E, de fato, o impedimento social era considerável. En-
quanto filha, toda a família a subjugava para que não fosse 
considerada uma moça que não dava “boa esposa”. Depois 
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de casada, o marido e os filhos tornaram-se obstáculos à sua 
vida literária. Mais tarde, na velhice, apesar de conquistar o 
“teto todo seu” e as condições necessárias para a escrita, a 
luta continua, pois ainda está à margem, fora do eixo literá-
rio. Britto (2011b, p. 98) também destaca que, além de mulher, 
a escritora era idosa quando editou seu primeiro livro, nas 
palavras dele: “idosa, integrante das classes populares e resi-
dente do interior brasileiro”. Mulher idosa e empobrecida, do 
interior do Brasil e que quer ser reconhecida como poeta e es-
critora. São muitos os obstáculos vencidos por Cora Coralina.

Além de tudo isso, a poeta se comprazia em escrever 
sobre o “não-poetizável”, o marginalizado, a criança, o ve-
lho, o que não possui uma história oficial, o silenciado, a 
gentinha, o beco, o rio, o milho e um inventário de mulheres 
“obscuras”, sendo possível perceber seu esforço para dar voz 
àquelas que são como ela: figuras à margem da sociedade. 
Cora Coralina: mulher, idosa e doceira, três vezes silenciada, 
se coloca ao lado das pessoas “obscuras” que, como ela, ti-
veram o direito à voz e vontade de ser protagonistas de suas 
histórias de vida tolhidos. Por isso, essas pessoas tornam-se 
protagonistas na obra literária de Cora, aquela que conse-
guiu o feito de se tornar “mulher pública”, ou a mulher que 
publica, profissional da literatura.

Sueli Gomes de Lima (2013), ao destacar o processo de 
construção identitária no discurso poético de Cora Coralina, 
analisa alguns poemas do livro Vintém de Cobre a partir das 
representações dos papéis femininos. A partir desse ponto 
de vista, a pesquisadora demonstra que as inscrições dis-
cursivas da poeta:



625

Sumário

revelam as construções identitárias resultan-
tes de uma subjetivação sociocultural, em que 
o sujeito-autor, por meio da linguagem poéti-
ca, denuncia as funções sociais programadas 
para as mulheres, conforme a ideologia im-
posta pela sociedade capitalista e patriarcal. 
(Lima, 2013, p. 275).

Desta maneira, Lima corrobora o que dissemos acima, 
que na atividade literária de Cora havia a intenção de dar 
voz aos silenciados da história e, em especial, às silenciadas, 
ou seja, àquelas que eram destinadas às prendas domésti-
cas e ao casamento e não às Letras ou ao ofício de escritora 
(Lima, 2013, p. 273). As mulheres inscritas, representadas nes-
ta obra literária estão lá por haver essa necessidade de resistir 
à opressão social do patriarcado através da denúncia de sua 
existência, o que Cora Coralina fez com certa insistência em 
toda sua vida e obra. Nesse sentido, a obra da poeta é uma 
constante resistência a esse padrão ideológico patriarcal.
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Uma leitura crítica do poema “Helena”, de  
Alexei Bueno

Saulo Martins dos Santos

Resumo

Neste capítulo, propomos uma leitura crítica de “Hele-
na”, de Alexei Bueno, publicado inicialmente em Lucernário 
(1993). Esse poema, que pertence ao que podemos chamar 
de poesia pós-vanguardista brasileira, é o resultado de um 
diálogo anacrônico com a tradição cultural greco-latina e, 
conforme salienta parte da recepção crítica da poética bue-
niana, conduz o leitor a uma reflexão filosófica sobre a con-
dição humana diante da finitude da vida e da passagem do 
tempo. Nosso principal objetivo é cotejar algumas dessas lei-
turas, como as de Santos (2006), Bender (2007), Samyn (2009) 
e Pasche (2014), para desdobrá-las em uma interpretação 
que corrobora a ideia de contemporaneidade da poesia de 
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Alexei Bueno, reiterando a que as relações intertextuais em 
“Helena”, ao tensionar as fronteiras entre o passado e o pre-
sente do poeta, dão vazão a uma reflexão filosófica de verve 
metafísica ao mesmo tempo que suscitam o questionamento 
sobre as funções da poesia e do poeta na atualidade, ten-
do em vista que o poema em análise também pode ser lido 
a partir dos conceitos de metalinguagem e de hermetismo 
(Andrade, 2008; 2015).

Palavras-chave: Poesia Brasileira Contemporânea. Ale-
xei Bueno. Helena. Reflexão Filosófica. Metalinguagem.

Introdução

A poética de Alexei Bueno é marcada pela fluidez das 
fronteiras entre o passado e o presente, e, por essa razão, 
pode ser pensada sob a perspectiva de Giorgio Agamben 
(2009) sobre o contemporâneo. Para o filósofo italiano, ser 
contemporâneo é estabelecer uma relação de discordância 
com o tempo presente, não coincidindo perfeitamente com a 
atualidade. Assim, o rompimento anacrônico com as fron-
teiras do tempo permite ao poeta contemporâneo perceber e 
apreender de forma mais arguta as crises de sua época. 

Ao lidar com os resquícios de diferentes temporalida-
des, seja do passado, seja do presente, Alexei Bueno constrói 
uma poética atravessada pela volatilidade e que resiste à 
linearidade historicista. De modo geral, o processo criativo 
estabelecido sob esses moldes é o resultado de um ceticismo 
quanto às explicações totalizadoras do real e se opõe aos 
saberes constituídos pela racionalidade positivista, oriundos 
de procedimentos científicos que logram captar com absoluta 
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efetividade o mundo que nos cerca. Assim, ao dialogar ana-
cronicamente com os tempos, a poética bueniana procura 
redefinir a herança da tradição cultural, recriando “fábulas 
a partir da letra ‘morta’ – espectral – das fábulas tornadas 
inacreditáveis para a contemporaneidade.” (Glenadel, 2002, 
p. 4-5, grifo da autora). 

Ao conjugar os espectros temporais provenientes de 
uma extensa memória do lido e do vivido, Bueno tensiona o 
discurso poético e filosófico do qual é herdeiro. Nesse senti-
do, herdar não é sinônimo de receber passivamente, por via 
da sucessão ou do legado, os objetos do passado que foram 
conquistados por outrem. Em Alexei, a herança cultural é 
afirmada e corrompida concomitantemente, de forma que os 
fantasmas, os rastros, os resquícios, pertencentes às diferen-
tes temporalidades, são submetidos ao filtro da subjetividade 
e dão vazão a poemas líricos como “Helena”, publicado ini-
cialmente em Lucernário (1993). 

“Helena” é um exemplo de poema pós-vanguardista, 
pois se distancia da arte engajada ou de movimentos cons-
trutivistas, como o Concretismo. Para a geração de poetas que 
começou a publicar a partir de 1980, como é o caso de Alexei 
Bueno, não existem dogmas a serem desafiados (Britto, 2012), 
fazendo com que a ideia de novidade e o conceito de origi-
nalidade se dissolvam. Enquanto, em momentos anteriores, a 
poesia procurou contestar a tradição, os poetas contemporâ-
neos se veem diante da tarefa de revisitar criticamente os ar-
quivos culturais, utilizando-os de maneira criativa.
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No poema de Lucernário que será analisado com maior 
profundidade neste capítulo, identificamos uma espécie de 
reverência às avessas, tendo em vista que o poeta recorre ao 
passado para transformá-lo à luz do presente, sem a inten-
ção de abandonar as significâncias da tradição greco-latina 
que foram herdadas por ele. Sob esse ponto de vista, Alexei, 
ao estabelecer um diálogo anacrônico com a imagem de He-
lena de Troia, enseja combinar os sentidos contidos na refe-
rência mitológica às questões do presente de onde emerge o 
poema. Ao invés de negar o passado, o texto poético exige 
do leitor uma maior atenção à confluência temporal para in-
terpretá-lo. Há, portanto, uma evidente recusa dos procedi-
mentos de ruptura apregoados pelos poetas vanguardistas, 
para quem o artista é um experimentador, contribuindo para 
o progresso das formas artísticas, e também um combatente 
que, investindo contra as convenções e os conservadorismos, 
abriria utopicamente caminho para um futuro melhor. 

Com o esgotamento das utopias, os poetas contemporâ-
neos movimentam-se em direção às urgências do presente. 
Em “Helena”, por exemplo, o anacronismo positivo alicer-
ça, conforme demonstraremos, uma reflexão filosófica sobre 
a condição humana, no mundo atual, diante da finitude da 
vida e da passagem do tempo. Essa questão norteia diversos 
textos críticos que procuram debater a contemporaneidade 
da poesia de Alexei Bueno e, por essa razão, retomaremos 
alguns autores, como Santos (2006), Bender (2007), Samyn 
(2009) e Pasche (2014), com a finalidade de cotejar seus posi-
cionamentos acerca da relação entre poesia e o pensamento 
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de contornos filosóficos no poema bueniano. Logo em se-
guida, apresentaremos uma proposta de leitura de “Helena” 
com o objetivo de desdobrar as interpretações já realizadas 
pela recepção crítica desse poema, vinculando-o aos con-
ceitos de metalinguagem e de hermetismo (Andrade, 2008). 

“Helena”: entre a reflexão filosófica, a metalin-

guagem e o hermetismo

Segundo Antonio Carlos Secchin (1996, p. 8), algumas 
marcas que singularizam o percurso poético de Alexei Bueno 
são: “a crença em um esplendor humano de matrizes gregas; 
a gradativa intensificação de um veio religioso; a concepção 
do homem como ser fadado à angústia e ao desespero; e o 
registro lexical elevado e de extraordinária força metafóri-
ca”. Essas características atribuídas à produção literária do 
poeta incidiram diretamente em sua fortuna crítica posterior. 
De modo geral, os leitores críticos da poesia de Alexei Bue-
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no destacam sobremaneira a “escrituralidade”,54 segundo 
terminologia utilizada por Celia Pedrosa (2001), e o retor-
no reverente às matrizes greco-latinas (Santos, 2006; Ben-
der, 2007; Samyn, 2009; Andrade, 2010; Pasche, 2014; Bonfá, 
2015). Outro lugar-comum da recepção crítica do autor de 
Poemas gregos é o que atribui à sua poética uma dimensão 
metafísica,55 tendo em vista que a passagem do tempo é um 
tema recorrente em seus poemas.

Henrique Marques Samyn (2009, p. 60) afirma que, em 
Alexei Bueno, o “ser surge, sobretudo, como permanência – 

54. Celia Pedrosa (2001, p. 11), ao discutir a noção de anacronismo atribuí-

da à poesia brasileira produzida a partir de meados da década de 1980, 

propõe a seguinte análise sobre as expressões poéticas contemporâ-

neas: “[...] gostaria de propor uma estratégia de leitura e de avaliação 

da poesia brasileira contemporânea direcionada não pela recusa de seu 

caráter anacrônico, mas, muito pelo contrário, pela consideração de 

um possível valor inerente ao próprio anacronismo. Para tanto, gosta-

ria de começar ressaltando, como já o fez Enzensberger, o anacronismo 

intrínseco ao ato de escrever e ler poemas, numa cultura como a con-

temporânea, globalmente caracterizada não só pela hegemonia do mi-

diático massificado, mas ainda pela tendência intelectual a questionar o 

canônico, a desconsiderar hierarquias de ordem estética, a minimizar o 

valor da dificuldade inerente à organização de um discurso como o poé-

tico – cultura cuja temporalidade veloz desestimula a leitura ruminante 

e solitária de textos em que a escrituralidade é componente nuclear.”

55. A fim de esclarecer o conceito de “poesia metafísica”, adotamos, neste 

texto, a perspectiva de Ana Maria Lisboa de Mello, que salienta o se-

guinte: “O adjetivo ‘metafísica’ designa [...] uma arte que se orienta na 

direção do abstrato e não da experiência, sendo, portanto, de ordem 

transcendental; ela [a poesia] pode, portanto, buscar o conhecimento 

do ‘Ser Absoluto’, das causas do universo, de Deus, do tempo e do es-

paço, mas também dos princípios primeiros do conhecimento.” (Mello, 

2009, p. 20, grifo do original).
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uma permanência que atravessa o infinito ciclo de mortes 
e renascimentos que constitui a existência”. No cerne dessa 
constatação feita pelo crítico, há uma noção de busca pela 
essência do ser que só se torna possível a partir da tentati-
va de investigação sobre a verdade absoluta e por meio da 
transcendência produzida pelo trabalho com a linguagem 
poética. Para muitos autores que discutem a poética buenia-
na, assim como Samyn, essa opção por questões filosóficas é 
uma resposta ao “mundo em que uma terrível quantidade de 
aspectos são óbvios a ponto de não serem conscientemente 
notados e não precisarem de esforço ativo, nem mesmo o 
de decifrá-los” (Bauman, 1998, p. 17). Em outras palavras: 
numa perspectiva metafísica, a poesia de Alexei se contra-
põe ao modo de vida contemporâneo que, permeado de afa-
zeres e obrigações, torna os sentidos da existência, da morte 
e de uma possível eternidade além-túmulo irrelevantes.

Em um dos mais citados ensaios sobre o conjunto de 
obras literárias do poeta de As escadas da torre, intitulado 
O estranho e sofisticado Alexei Bueno, Mires Batista Ben-
der (2007, p. 4) afirma que a poesia de Bueno rema contra a 
corrente, no sentido de se distanciar das demais expressões 
poéticas contemporâneas, por fazer da “sondagem metafí-
sica e das ideias eternas, captadas do gênio das civilizações 
clássicas, [...] o questionamento da modernidade, [propon-
do-as] como instância da reflexão sobre a vida e o ser”. As-
sim, segundo a autora o poeta recorre à intertextualidade 
e, como herdeiro da tradição cultural, mantém diálogos 
anacrônicos com a mitologia de matriz greco-latina para 
dar fôlego aos questionamentos sobre a finitude da vida e a 
passagem do tempo.
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Frequentemente, a recepção crítica de Alexei Bueno 
propõe uma análise do poema “Helena” sob essa ótica filo-
sófica. A seguir, transcrevemos esse texto poético na íntegra:

No cômodo onde Menelau vivera

Bateram. Nada. Helena estava morta.

A última aia a entrar fechou a porta,

Levavam linho, unguento, âmbar e cera.

Noventa e sete anos. Suas pernas

Eram dois secos galhos recurvados.

Seus seios até o umbigo desdobrados

Cobriam-lhe três hérnias bem externas.

Na boca sem um dente os lábios frouxos

Murchavam, ralo pelo lhe cobria

O sexo que de perto parecia

Um pergaminho antigo de tons roxos.

Maquiaram-lhe as pálpebras vincadas,

Compuseram seus ossos quebradiços,

Deram-lhe à boca uns rubores postiços,

Envolveram-na em faixas perfumadas.

Então chamas onívoras tragaram

A carne que cindiu tantas vontades.

Quando sua sombra idosa entrou no Hades

As sombras dos heróis todas choraram.

(Bueno, 2003, p. 247)
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“Helena” é ponto alto de Lucernário, uma vez que a tra-
dição cultural herdada não é resgatada por simples paráfra-
se, pois o enredo, do qual a figura mitológica evocada pelo 
texto se origina, é simultaneamente reafirmado e corrompido 
pela ironia. Assim, o sujeito poético se move entre as tênues 
fronteiras do tempo, ratificando e negando a beleza de Hele-
na ao anunciar de modo imprevisível sua decrepitude, haja 
vista que, na nova perspectiva apresentada pelo poema, ela 
está subjugada à condição finita da vida humana. Esse tom 
nostálgico, que surge através do paradoxo gerado pela con-
traposição entre a ideia de finitude e a impressão de per-
manência ocasionada pela adoção dos versos isométricos, 
não incide apenas sobre o poema em questão, mas perpassa 
todo o conjunto de textos de Lucernário. Por isso, “Helena” é 
representativo ao indicar um afastamento dos valores atuais 
e, também, por evidenciar uma consciência – embora velada 
no corpo do texto literário – acerca da função da arte poética 
como via de escape à objeção das consciências impostas pela 
realidade cotidiana, marcada pela racionalidade e pela lógi-
ca dos números, as quais são identificadas pelo poeta como 
causadoras da miséria humana.

Para Salete Rosa Pezzi dos Santos (2006, p. 81), o poe-
ma de Alexei Bueno é um “convite ao mergulho na história, 
da qual se emerge para refletir, mais uma vez, sobre a cir-
cunstância humana”. Logo, a busca metafísica pelo senti-
do da existência e do post mortem, que parece ser relegada 
pelo homem das sociedades atuais, torna-se o eixo central 
de “Helena”. É importante salientar que a estrutura do texto 
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poético, em seus aspectos fonossemânticos, contribui com a 
reflexão filosófica, pois a decomposição do corpo daquela que 
é símbolo máximo de perfeição, e sua subsequente entrada 
no Hades, é enunciada por um sujeito lírico arquitetado so-
bre decassílabos iâmbicos, historicamente utilizados por sua 
inerente expressividade musical e também por corresponder 
a temas elevados. Essa leitura, por seu turno, atrela-se à in-
terpretação de Marcos Estevão Gomes Pasche, que afirma o 
seguinte sobre o poema em análise: 

Em “Helena”, portanto, o discurso é platafor-
ma de antagonismos: o precioso apuro formal 
relata o avesso do esplendor, e, por extensão, 
o poeta, ao revelar uma Helena com desti-
no até então desconhecido, insere na tradi-
ção uma sombra corrosiva, se pensarmos em 
“tradição” e “helenismo” a partir dos solares 
poemas parnasianos. O que há de precio-
so, então, não se confunde com preciosismo, 
pois não há busca por uma beleza remota e 
previsível, como seria próprio de um reveren-
ciador escolarizado, tampouco se resume ao 
formalismo em regozijo por palavras, metros 
e rimas. Se em Alexei há nítida assimilação 
de matrizes helênicas, há que se perceber em 
sua poética a forma como se manifesta o ho-
mem de uma era desprovida de deuses e am-
putada de helenismos. (Pasche, 2014, p. 91).
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Segundo essa leitura, em “Helena”, a imagem da per-
sonagem mítica é simultaneamente resgatada da tradição e 
corrompida pelo poeta com a finalidade de dar uma respos-
ta ao questionamento sobre o sentido da existência humana. 
Ao fazer isso, o poema ressalta que o homem está condena-
do à passagem do tempo, como conclui Santos (2006, p. 282): 

Não importa quantas guerras poderão ser lu-
tadas, fatalmente acabarão. A grandeza hu-
mana das conquistas, das batalhas coletivas, 
do combate heroico é confrontada com a úni-
ca certeza que resta ao ser humano: a finitude 
das coisas, na medida em que o ser humano 
é perecível. Ao final, às sombras dos heróis só 
restou chorarem.

As intepretações de “Helena” realizadas à luz do pen-
samento filosófico, que, como demonstramos, é um lugar-
-comum na recepção crítica da obra de Alexei Bueno, são 
legítimas, tendo em vista que o texto poético, por alçar uma 
multiplicidade de significâncias, está propenso à reflexão do 
interlocutor, confirmando, assim, a memória do lido e do vi-
vido nele entranhada. 

Além disso, analisar a lírica de Alexei Bueno a partir 
de uma dimensão filosófica, que se aproxima da metafísi-
ca, pode propiciar uma compreensão mais profunda sobre 
o modo como o diálogo anacrônico com a tradição cultural 
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é operacionalizado. Por exemplo, podemos estabelecer pon-
tos de contato entre a poética contemporânea de Bueno e 
a produção artística do grupo de poetas ingleses do século 
XVII que se preocupava com questões metafísicas e as te-
matizavam em sua poesia. T. S. Eliot cita o nome de alguns 
desses escritores: Robert Southwell, George Herbert, Henry 
Vaughan, Richard Crashaw, Andrew Marwell, Henry King 
e o maior nome desse grupo, John Donne. O poeta anglo-
-saxão, no entanto, aponta um obstáculo: “é não só extre-
mamente difícil definir poesia metafísica, mas também de-
terminar que poetas a praticam e em quais dos seus versos” 
(Eliot, 1989, p. 113). 

Ao que tudo indica, a poesia desses autores está en-
tremeada de símbolos e de reflexões acerca do homem e de 
sua existência efêmera e finita. Segundo Eliot, o grupo inglês 
une pensamento e sensibilidade, praticando a meditação em 
temas religiosos fundamentais que incitam a vivência espiri-
tual e a contemplação poética. Essas características também 
são comuns aos poetas de veio simbolista, como os brasilei-
ros João Cruz e Sousa, Alphonsus de Guimaraens e Augus-
to dos Anjos. Perceber isso é constatar como a tradição da 
poesia metafísica estimula a criatividade de alguns poetas 
contemporâneos e, por um processo de leitura anacrônico 
dos arquivos culturais, dá vitalidade a suas dicções poéticas. 

No entanto, um poema como “Helena” é marcado por 
um entrecruzamento de significâncias que ultrapassa o 
usual exame de sua temática filosófica. Dada a configura-
ção multifacetada da obra de Alexei Bueno, esse poema faz 
sobreviver os vestígios da tradição, retomando, pelo anacro-
nismo, a imagem da simbólica criatura sedutora e seduzida 
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que viveu em função do amor. Segundo uma das versões da 
narrativa mitológica, Helena de Troia, ao exercer um fascínio 
irresistível sobre os homens de sua época, provocou a guer-
ra entre gregos e troianos. Menelau, seu marido, ao findar 
o conflito, decide matá-la pela infidelidade conjugal, mas é 
novamente arrebatado pela paixão, mais forte que a razão. 
Alexei Bueno, no que lhe concerne, se apropria da imagem 
de Helena para infundi-la ao texto poético, distanciando-se 
do uso sintético da língua, da rapidez e dos jogos fonéticos 
dos meios tecnológicos encontrados em parte da poesia bra-
sileira contemporânea (Buarque, 2002).

Desse modo, o projeto artístico do autor de Lucerná-
rio, como herdeiro da mitologia greco-latina, pleiteia a favor 
de uma “estética memorial” (Buarque, 2002, p. 98). James-
son Buarque propõe uma leitura mais adensada de outro 
livro de Alexei, A juventude dos deuses (1996), e constata que 
uma característica preponderante, não apenas desse livro, 
mas de toda poética de Alexei Bueno, é a de fazer um “lou-
vor aos antigos, renovando-os. Sua poesia faz bem a lição 
da modernidade sem se perder da tradição e sem deixar de 
ser contemporânea, como se todas as épocas de poesia lhe 
povoassem” (Buarque, 2002, p. 90). Logo adiante, Buarque 
amplia a discussão, afirmando que: 

o poema de Alexei deixa-se orientar pelo re-
flexo contemporâneo da filosofia, história e 
literatura através das épocas. Isto demonstra 
que o poeta desenvolve sua matéria com um 
imenso respeito ao sistema de valores que a 
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humanidade desenvolveu durante o proces-
so civilizatório. Mediante uma nítida recep-
ção desse sistema é que o poema apresenta 
tensão. Dizemos nítida porque há nomes, 
lugares e fatos como marcas de intertexto no 
corpo do poema. Por que ela progride tanto? 
Porque de repente o poeta decide destruir os 
valores. (Buarque, 2002, p. 90-91).

Essa observação acerca do ato criativo efetivado em A 
juventude dos deuses pode ser aplicada, de maneira análo-
ga, à interpretação de “Helena”. Para nós, a imagem da per-
sonagem mítica, ao ser recuperada pelo diálogo intertextual 
e corrompida pela ironia, instala não somente uma reflexão 
filosófica sobre a existência humana, mas também uma refle-
xão metalinguística sobre a própria permanência da poesia 
na contemporaneidade. O poema é atravessado pelo parado-
xo do sacrifício, pois, embora a figura central pereça na morte, 
sua “sombra idosa” permanece no Hades e resiste à destruição 
eterna. Desse modo, o poema, constituído pela relação ana-
crônica com a imagem mitológica cristalizada culturalmente, 
direciona o leitor a compreendê-lo sob a perspectiva da me-
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tapoesia,56 que, dentro do conjunto geral da obra bueniana, 
endossa a ideia de resistência estética por meio do hermético.

Sobre essa questão, Fábio Andrade (2008; 2015) destaca 
que o hermetismo característico da poesia atual, e advindo 
do vínculo com o sublime, é um movimento legado pela tra-
dição cultural ocidental, que é de todas as épocas, mas que 
se acentuou como “impulso renovador da cultura, do pensa-
mento e das letras desde a aurora da era moderna, desde o 
renascimento” (Andrade, 2015, p. 38). Os autores, como Ale-
xei, que podem ser lidos sob a chancela do hermetismo, arti-
culam seu discurso literário de modo a “atravessar o imagi-
nário simbólico sobre essa mesma tradição” (Andrade, 2015, 
p. 38), estabelecendo novos pontos de contato com o passado, 
a fim de arquitetar uma “estética memorial”, segundo o sen-
tido da expressão utilizada por Jamesson Buarque (2002).

Ao se filiar a essa tradição, o poeta faz despontar um 
texto literário que oferece uma certa carga de “dificuldade”, 
“interpretada como ‘beletrismo’ por parte da crítica” (An-
drade, 2015, p. 39). No entanto, o enraizamento histórico 
do hermetismo na poesia brasileira não pode ser encara-

56. O conceito de “metapoesia” é utilizado por nós deriva da definição de 

Alfredo Bosi (2000, p. 148) sobre a relação entre poesia e metalingua-

gem: “posso entender por ‘metalinguagem’ não a ostensão positiva e 

eufórica do código; não a norma, a regra abstrata do jogo, mas exata-

mente o contrário: o momento vivo da consciência que me aponta os 

resíduos mortos de toda retórica, antiga ou moderna; e com a paródia 

ou com a pura e irônica citação, me alerta para que eu não caia na ra-

toeira da frase feita ou do trocadilho compulsivo. Aqui, a consciência 

trava mais uma luta e cumpre mais um ato de resistência a essa forma 

insinuante de ideologia que se chama ‘gosto’”.
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do como mera cópia da “alta modernidade”, num intento de 
demonstrar sua competência ao mercado e à crítica espe-
cializada. Por isso, podemos afirmar que a manifestação da 
metalinguagem em “Helena” afiança a favor do hermetismo 
e do sublime como resposta a “uma demanda coletiva” atual 
(Andrade, 2015, p. 39). Ou seja: o poeta, ao praticar essa es-
pécie de poesia mais intrincada, que realça o labor formal e 
o diálogo anacrônico com a narrativa mítica, não despreza o 
leitor; ao contrário, coloca-o em evidência, pois ele “se apre-
senta como um duplo do autor, alguém capaz de penetrar no 
texto e comungar com seus índices significativos” (Andrade, 
2008, p. 34). 

Assim, o hermetismo poético incita à reflexão e à explo-
ração dos meios expressivos da linguagem literária adiados, 
por vários motivos históricos, na poesia brasileira desde “o 
legítimo projeto nacionalista do nosso modernismo até a re-
sistência política da poesia marginal e de protesto dos anos 
60 e 70, igualmente legítima” (Andrade, 2015, p. 39). Por essa 
razão, não é de estranhar que a poesia hermética, de contor-
nos sublimes, tenha ressurgido após a redemocratização do 
país, em um clima político mais aberto, sem a imposição do 
nacionalismo e da noção de resistência contra o autoritarismo 
da ditadura civil-militar, apresentando-se como outra forma 
de enfrentamento às exigências da realidade que nos cerca.
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Considerações finais

A leitura crítica de “Helena”, conforme discutimos, se 
desdobra em duas linhas ao menos: a primeira está relacio-
nada ao pensamento filosófico, que, contrapondo-se à obje-
ção das consciências provocadas pela objetividade do mun-
do atual, procura retomar uma reflexão acerca da finitude 
da vida humana ao reafirmar e corromper a imagem de He-
lena de Troia, reatualizada pelo diálogo anacrônico com a 
tradição cultural greco-latina estabelecido por Alexei Bueno; 
já a segunda linha interpretativa, que de certa forma se rela-
ciona com a primeira, amplia a compreensão do leitor acerca 
da permanência da própria poesia na contemporaneidade.

Alfredo Bosi nos ensina em O ser e o tempo da poesia 
que a poesia, ao se vincular aos mitos e à reflexão sobre a 
linguagem poética, é uma forma de resistência. Segundo o 
crítico, na poesia moderna, muitos poetas ressacralizaram 
as narrativas mitológicas e os ritos religiosos, fazendo com 
que o passado e o presente convergissem em expressões líri-
cas capazes de ressignificar as temporalidades: 

O caminho que leva a redescobrir as fontes 
não contaminadas, o mito, o rito e o sonho, 
abriu-se, como se sabe, na Inglaterra e na 
Alemanha pré-românticas ao tempo da pri-
meira revolução industrial. E reabriu-se, de 
modo ainda mais radical, durante a segunda 
revolução com simbolistas, dadaístas, expres-
sionistas, surrealistas. É uma longa estrada 
que percorre as voltas da memória, os labi-



645

Sumário

rintos do Inconsciente; e, explorando o mundo 
mediante uma percepção que se quer pré-ca-
tegorial, surpreende, a todo instante, liames e 
analogias novas que formam o cerne dos seus 
procedimentos simbólicos. (Bosi, 2000, p. 173).

Contudo, é importante ressaltar que as observações de 
Bosi sobre a noção de resistência da poesia, que recorre ao 
diálogo anacrônico com os mitos e, também, à metalingua-
gem, estão vinculadas a um momento sócio-histórico muito 
específico da história brasileira: os anos de chumbo da di-
tadura civil-militar (1964-1985). No prefácio da 8ª edição de 
O ser e o tempo da poesia, o autor comenta que, ao formu-
lar a ideia de resistência na década de 1970, optou por uma 
noção de “encontro de tempos”, lendo os poemas com uma 
“expressão poliédrica, em parte herdada, em parte inventada, 
pela qual o poeta enfrenta a rotina retórico-ideológica usan-
do livremente, para seus fins, instrumentos da tradição” (Bosi, 
2000, p. 15). Esse modo de leitura crítica era condizente com 
as manifestações literárias de uma época de enfrentamento 
às violências provocadas pelo autoritarismo do regime militar.

A partir de meados da década de 1980, época em que 
Alexei Bueno começa a publicar sua poesia, houve, junto a 
uma maior liberdade de expressão propiciada pela redemo-
cratização do país, uma infeliz “defasagem de tempos”, pois, 
como verifica Alfredo Bosi, a poesia passou a incorporar os 
fundamentos do academicismo e do mercado editorial, re-
produzindo acriticamente modelos literários canonizados 
(Bosi, 2000, p. 16). 
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Outra influência que incidiu sobre a produção poética 
contemporânea foi a “cultura-para-massas computadoriza-
da”, cujo estímulo à comunicação impulsionou o descarte da 
tradição cultural, deu margem ao surgimento de uma poesia 
rente ao mercado das imagens, “que é demagógico, violento, 
pornoide ou kitsch-sentimental” (Bosi, 2000, p. 16). Por isso, 
tais tendências não têm nada a ver com o conceito de poesia-
-resistência formulado em O ser e o tempo da poesia, “pois 
ambas foram segregadas no interior do mercado cultural, 
universitário ou mediático” (Bosi, 2000, p. 17).

Apesar dessa ressalva, os conceitos de “poesia-mito” e 
de “poesia-metalinguagem” bosianos direcionam à conclu-
são de que “Helena” é um poema representativo quanto à 
possibilidade de resistência da poesia e se contrapõe à crise 
cultural contemporânea. Isto é: embora as condições sócio-
-históricas de sua produção literária sejam outras, sofrendo 
principalmente com o impacto da “centralidade do ‘número’” 
(Siscar, 2010, p. 20), ao reatualizar a figura mitológica, Alexei 
Bueno propõe uma redescoberta do passado e uma ressigni-
ficação do presente. Esse gesto apresenta-se como forma de 
resistência à ordem imposta pela modernização e pelo capi-
tal, que “sabe de preços, não de valores” (Paz, 1993, p. 134). 

Portanto, a reflexão filosófica, respaldada em uma pers-
pectiva metafísica sobre a finitude da vida humana, e a me-
talinguagem, ao se correlacionarem por meio de uma difu-
sa rede intertextual em “Helena”, combinando o passado e 
o presente do poeta, exemplificam que os autores de nossa 
época, como Alexei Bueno, entendem que o poema resulta 
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de um esforço de leitura da tradição cultural e do estudo 
crítico das historicidades das formas poéticas. O texto poéti-
co, sob essa ótica, é um espaço de multiplicidade de vozes e 
de significâncias, abrindo-se ao mundo ao recuperar outros 
mundos que foram apagados ou silenciados pela racionali-
dade e pela lógica do progresso que regulam as relações e 
os saberes atuais. 
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Antonio Candido e o Marxismo: notas para um 
debate

Vinícius Victor Araújo Barros

Resumo

Este artigo propõe apresentar um panorama das prin-
cipais balizas da reflexão de Antonio Candido mediante a 
maneira com que o crítico recupera e retrabalha determina-
dos conceitos de destaque do pensamento marxista. Ao longo 
da trajetória do autor, a presença dessa tradição dificilmen-
te pode ser negada, ao passo que também dificilmente pode 
ser enquadrada nas formas mais tradicionais ou vulgares de 
marxismo. Entendemos que o ponto de vista de Antonio Can-
dido expressa uma visada de mundo e de trabalho intelec-
tual que, a um só tempo, alia-se às ideias marxistas e aguça 
um “senso de contradição”, que o autor chama de “cultura 
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do contra” (2002b, p. 369). Propomos identificar e discutir os 
possíveis rendimentos críticos da estética marxista em deter-
minados conceitos utilizados pelo autor, como: redução es-
trutural, dialética entre interno e externo, forma literária etc., 
todos implicando uma maneira de confrontar o problema da 
dialética entre forma e conteúdo. A discussão que se apresen-
ta não implica em reduzir a diversidade e o dinamismo da re-
flexão do autor a qualquer espécie de pensamento primordial, 
mas trazer para o centro da análise o modo lúcido com que 
Candido trabalha a teoria marxista no esforço para alcançar 
uma “crítica integradora” (Candido, 2000, p. 1).

Palavras-chave: Antonio Candido. Marxismo. Estética. 
Crítica Dialética. Literatura Brasileira.

1

Antonio Candido constitui um exemplo ímpar na prática 
da crítica literária brasileira, destacando-se como um inte-
lectual cujos vínculos com a universidade, com a imprensa e 
com a política resultaram em uma sólida e original reflexão. 
Uma das principais características do esforço intelectual do 
autor consiste no “combate a todas as formas de pensamento 
reacionário” que bloqueiam, em todas as curvas, a “expan-
são do progresso humano e da inteligência livre” (Candido, 
2002a, p. 245), tendo por móvel “a convicção de que a contra-
dição é o nervo da vida” (Pedrosa, 1994, p. 25). Tal convicção, 
de acordo com Celia Pedrosa (1994), significa a articulação 
de toda e qualquer prática e valor em uma unidade, mais ou 
menos precária, reconstituída sempre no contato do pensa-
mento com os dados concretos fornecidos pela experiência. 
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Esse modo de proceder, que o autor chama de “cultura 
do contra” (Candido, 2002b, p. 369), rechaça qualquer tipo de 
reflexão rasteira e dogmática que enrijeça o exercício do pen-
samento livre. Tal reflexão desinibida de amarras, conforme 
veremos, pode ser percebida especificamente na crítica literá-
ria de Candido, no modo como ele compreende o conceito de 
“forma”. Em contato com outras perspectivas teóricas – socio-
logismo, estruturalismo, funcionalismo etc. –, as discussões do 
autor sobre “forma literária” encontram na estética marxista 
um de seus pilares de sustentação. Conforme lembra Roberto 
Schwarz (1989, p. 142), “apesar de nenhuma semelhança vo-
cabular”, dentro do marxismo, Candido mantém diálogo com 
a tradição, em especial, com os estudos de Lukács – “cujas 
construções estéticas dependem [...] da objetividade e histo-
ricidade das formas sociais”. Assim como o teórico húngaro, 
veremos que Candido entende que a dinâmica da forma esté-
tica do objeto literário elabora a dinâmica social objetiva, com 
ou sem a intenção prévia de seu autor. 

No âmbito da crítica literária marxista, ainda de acordo 
com Schwarz (1989, p. 146), “a ligação entre literatura e socie-
dade não é uma audácia, é uma obrigação”; é uma atitude 
crítica que não apenas ajuda a pensar nosso país por meio da 
cultura, mas define uma nova maneira de ser intelectual na 
periferia do capitalismo mundial. Lugar em que, do ponto de 
vista de método da análise literária, nosso adensamento cul-
tural é guiado, quase que via de regra, pela moda e prestígio 
ideológico dos países centrais que nos servem de modelo.57

57. Ver o ensaio Nacional por subtração, de Roberto Schwarz (1989). Nes-

sa oportunidade, o autor debate o caráter postiço e imitativo da nossa 

vida cultural e coloca Antonio Candido ao lado de Machado de Assis 

e Mário de Andrade, como um dos poucos escritores que se notabili-

zaram por uma abertura crítica à atualidade e por uma retomada igual-

mente crítica do trabalho de seus predecessores.
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2

O marxismo é um tópico altamente complexo, e a área 
conhecida como crítica literária marxista não é diferente. A 
teoria literária marxista, na definição de Edu Teruki Otsu-
ka (2015, p. 363), “é um rótulo genérico que abarca grande 
diversidade de tendências e angulações crítico-teóricas”, em 
constantes e acirradas disputas interpretativas que se reno-
vam periodicamente. Nesse campo, o Marxismo se apresen-
ta como um modo abrangente de compreender a literatura, 
buscando uma compreensão materialista e dialética que se 
articule a uma investigação da estrutura da sociedade. Di-
zendo de outro modo, em literatura, lembra Roberto Schwarz 
(1989, p. 129), “o básico da crítica marxista está na dialética 
de forma literária e processo social”; trata-se, porém, “de 
uma palavra de ordem fácil de lançar e difícil de cumprir”. 

Não há nos escritos de Karl Marx e Friedrich Engels 
uma teoria sistemática da arte, embora ambos tenham ma-
nifestado, em alguns momentos de suas produções, interes-
ses pontuais pela estética e pela arte. Ainda assim, segundo 
Georg Lukács (2010, p. 13), “os princípios mais gerais da es-
tética e da história marxista da literatura encontram-se [...] 
na teoria do materialismo histórico.” Obras fundacionais do 
materialismo histórico dialético – O Capital I (1867), A Ideo-
logia Alemã (1932), Manuscritos Econômicos e Filosóficos 
(1844), dentre outras – oferecem elementos para uma estéti-
ca embasada nas concepções teórico-metodológicas dos dois 
pensadores. Nomes como Gueorgui Plekhanov, Leon Trotsky, 
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Georg Lukács, Walter Benjamin, Theodor Adorno, Siegfried 
Kracauer, Bertolt Brecht, Lucien Goldmann, Raymond Wil-
liams e Terry Eagleton são alguns dos importantes autores 
que, retomando os trabalhos de Marx e Engels, se dedicaram 
a estudar a produção artística em estreita observância com o 
materialismo histórico e seus desenvolvimentos.

No início do século XX, com o avanço das pesquisas dos 
formalistas russos, houve um grande esforço para se alçar o 
estudo da obra de arte, em especial da obra literária, à con-
dição de ciência. Diferentemente de tais correntes formalistas 
de pensamento que advogaram em prol de uma especializa-
ção dos estudos literários como disciplina autônoma, a críti-
ca marxista não se formou dentro de um terreno hermético, 
isolado em si; pelo contrário, buscou antes endossar o diálogo 
da atividade literária com outras práticas sociais e culturais 
como a história, a sociologia e psicologia. Contudo, pondera 
Otsuka (2015, p. 366), não se tratava “de desconhecer as espe-
cificidades de cada campo, e sim de investigar as articulações 
precisas entre o estético e o histórico-social, visando revelar 
o teor de conhecimento das obras literárias”. Isto é, a crítica 
marxista não se reduz a uma espécie de “sociologia da litera-
tura” dedicada ao estudo dos dados externos às obras – como, 
por exemplo, à maneira com que os romances são publicados 
e como eles tratam (ou não) dos problemas inerentes à classe 
trabalhadora; ou mesmo a composição social dos autores e 
dos diversos tipos de público. O objetivo da estética marxis-
ta é analisar a obra de forma mais plena possível, evitando 
qualquer tipo de reducionismo, o que implica uma atenção 
sensível às formas, estilos e significados que compõem a lógi-
ca interna do objeto literário.
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Especificamente, no caso da crítica literária marxista 
brasileira, mais do que uma simples recepção da teoria, con-
vém pensar na sua apropriação crítica e original por parte de 
alguns estudiosos – como Astrojildo Pereira, Nelson Werneck 
Sodré e Carlos Nelson Coutinho – que souberam enxergar na 
experiência brasileira “um prisma a partir do qual observar o 
mundo contemporâneo, e como tal, capaz de sustentar desdo-
bramentos teóricos novos” que, não raro, divergiam de alguns 
esquemas marxistas mecanicistas vigentes à época (Otsuka, 
2015, p. 388). Atenta a essa tradição de pensamento, que não 
perde de vista as especificidades brasileiras face à sua posição 
periférica no sistema mundial, desponta a crítica literária de 
Antonio Candido de Mello e Souza.

3

Ao longo de todo o seu percurso como professor, crítico 
e militante, Candido vai envidar esforços no sentido de forjar 
um caminho próprio que leve em consideração a complexi-
dade das obras literárias, em suas múltiplas dimensões – in-
cluídas a histórica e a social –, e que supere dialeticamente 
a oposição entre os elementos externos e internos, entre a 
forma e conteúdo do objeto. Embora em seu trabalho pese 
mais a acuidade estética e a reflexão histórica do que pro-
priamente o trato com a terminologia marxista, pode-se ob-
servar a iminente influência dessa tradição no esforço inte-
lectual do autor.
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É o que acontece em “Crítica e sociologia”, primeiro 
ensaio do livro Literatura e sociedade (1965), em que Can-
dido demonstra o princípio metodológico que visa com-
preender o modo pelo qual “o elemento externo” é “interna-
lizado” na estrutura do objeto literário.58 No estudo, diante 
da proeminência das vertentes sociológicas e formalistas da 
crítica e do marxismo vulgar da época, Antonio Candido, 
contrariando “os nossos hábitos novidadeiros” (Schwarz, 
2019, p. 264), submete de maneira independente as teorias 
em voga à verificação da dialética entre forma literária e 
processo social brasileiro.59 O problema a ser enfrentado 
procurava superar o usual ponto de vista “paralelístico” 
que consistia essencialmente em evidenciar, de um lado, os 
aspectos sociais e, de outro, as suas ocorrências nas obras, 
sem que se chegasse a uma análise efetiva da interpenetra-
ção das duas instâncias (Candido, 2000, p. 1). Em outras pa-
lavras, Candido propunha ultrapassar as abordagens que 
simplesmente se limitavam a traçar paralelos entre obra e 
vida social e que tomavam a ocorrência temática apenas 
como fator condicionante e contextual. Tais estudos eram 
considerados insatisfatórios por reduzirem a literatura a 

58. O ensaio, publicado em 1965, é o desenvolvimento de uma intervenção 

realizada no II Congresso de Crítica e História Literária, em 1961, na 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Assis.

59. Os efeitos dos “hábitos novidadeiros” para a experiência intelectual 

brasileira também estão discutidos no ensaio “Nacional por subtração”. 

Na ocasião, Roberto Schwarz (1989, p. 30) argumenta que, no Brasil, “o 

gosto pela novidade terminológica e doutrinária prevalece sobre o tra-

balho de conhecimento”, dificultando a continuidade de pensamento e 

servindo como exemplo do caráter imitativo de nossa vida cultural.
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um documento ou retrato objetivo da realidade, menospre-
zando, assim, sua elaboração estética e valor cognitivo pró-
prio – algo que o formalismo ajudou a enfatizar. 

A implicação dessa perspectiva de Candido para o ato 
crítico é o entendimento de que forma e conteúdo estão unifi-
cados de forma orgânica, sendo que os possíveis significados 
da obra literária se revelam por meio do esforço de análi-
se formal: “a análise crítica, de fato, pretende ir mais fundo, 
sendo basicamente a procura dos elementos responsáveis 
pelo aspecto e o significado da obra, unificados para formar 
um todo indissolúvel” (Candido, 2000, p. 7).

A conversão do externo em interno, ou, mais precisa-
mente, a transformação de uma forma social, posta pela vida 
prática, em forma literária, trabalhada pelo escritor, é o que 
Antonio Candido (2010) entende por “redução estrutural” dos 
dados. Contudo, nota-se que no livro de 1965 o conceito ainda 
não aparece sob esse epíteto, embora já seja possível observar 
o raciocínio e os pressupostos que levarão, anos mais tarde, à 
formulação do termo, central na obra do autor.

Na leitura de Roberto Schwarz (2019, p. 265), “redução 
estrutural” “é uma resposta muito bem achada para a ques-
tão, talvez, mais espinhosa da crítica moderna, a saber, a re-
lação interna e nunca automática entre literatura e vida so-
cial”. Trata-se de uma elaboração sofisticada que comanda 
as análises mais ambiciosas de Antonio Candido, mas que 
não as determina e nem as ancora, afinal, ainda de acordo 
com Schwarz (2019, p. 265), nosso autor “nunca foi fanático 
de conceitos, nem aliás de métodos”.
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Nesse sentido, o alcance e a envergadura da crítica lite-
rária de Candido se fazem notar com maior força nos estudos 
analíticos publicados na década de 1970: Dialética da ma-
landragem (1970) e De cortiço a cortiço (redigido em 1973).60 
Os ensaios tratando dos romances brasileiros Memórias de 
um sargento de milícias (1853) e O cortiço (1890) destacam-
-se por articular os planos estético e social, contrapondo-se 
às tendências internacionais de análise literária em voga na 
época – essas, basicamente, antirreferenciais, a exemplo do 
pós-estruturalismo francês.61 Ao mesmo tempo, as análises 
de Candido significaram um importante avanço no modo de 
se fazer crítica literária no país: elas foram responsáveis por 
abrir espaço para a experiência artística e histórica local sem 
incorrer em reducionismos de qualquer espécie.

4

A renovação crítica proporcionada por Antonio Candi-
do consistiu em apontar nos romances de Manuel Antônio 
de Almeida e Aluísio Azevedo uma dinâmica de fundo de-
sapercebida até então, de grande alcance e além das inten-

60. Estes estudos estão reunidos na primeira parte da obra O discurso e a 

cidade, publicado juntos pela primeira vez em 1993.

61. Chamam a atenção os romances escolhidos por Candido para as aná-

lises, conforme nota Roberto Schwarz: “à primeira vista, nem Memórias 

de um sargento de milícias nem O cortiço [...] se qualificam como livros 

maiores. [...] Observe-se o interesse deste passo, em que livros bons, 

mas marcados por limitações, são transformados em obras notáveis, 

graças às verdades que os achados do crítico souberam desentranhar 

de sua organização.” (Schwarz, 2019, p. 266).
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ções desses autores.62 Especificamente em O cortiço (1890), a 
certa altura de sua análise, Candido observa que a violência 
social da obra é maior do que poderia supor o romancista. 
Ao indicar o deslocamento entre as intenções do escritor e o 
significado assumido pela ficção, o crítico confere a esta uma 
espessura e uma autonomia de novo tipo. Isto é, o propósito 
do artista deixa de ser a palavra de ordem; esta passa para 
o “dentro” do texto, cuja forma ou movimento interno é ca-
paz de lhe redefinir o alcance e até o sentido. Analogamente, 
observa Roberto Schwarz, o crítico passa a estar a serviço 
da obra e não do autor, adquirindo independência. Antonio 
Candido, desse modo, “se filia à tradição da dialética não 
dogmática, para qual a configuração literária prevalece so-
bre as convicções autorais” (Schwarz, 2019, p. 267).

O trabalho de estruturação que se impõe à consistên-
cia do artista, escapando ao projeto explícito deste e às suas 
limitações, é uma experiência corrente. “Trata-se da ideia 
materialista de forma, para qual as intenções não são tudo”, 
lembra Schwarz (2019, p. 267). Estas não evoluem por si mes-
mas, “no vácuo”, elas são afetadas e reconfiguradas pelos 
materiais sobre os quais trabalham, a exemplo dos dois ro-
mances estudados por Candido, em que a dissociação entre 
a intenção do autor e o resultado tem como eixo principal os 
problemas e peculiaridades da realidade brasileira. O que 

62. Um dos melhores comentários ao trabalho de Antonio Candido acerca 

dos dois romances encontra-se nos artigos de Roberto Schwarz Pres-

supostos salvo engano, de “Dialética da malandragem”, publicado origi-

nalmente em 1979, e Adequação nacional e originalidade crítica, de 1992. 
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Roberto Schwarz (1987) observa especificamente nesses tra-
balhos de Antonio Candido, e que nos é de especial interesse 
quando se trata das ideias marxistas, são os movimentos de 
fundo que o crítico estuda, articulando dimensões da so-
ciedade nacional ligadas aos arranjos sociais insidiosos da 
ex-colônia, os quais se mostram dotados de potência estru-
turante na obra de arte. 

A noção materialista de forma com a qual Candido tra-
balha – atento à contradição entre forma literária e maté-
ria social – oferece, segundo Schwarz (2019, p. 267-268), uma 
“oportunidade particular em sociedades dependentes, de 
periferia, induzidas pela ordem geral das coisas a pensar em 
si mesmas com categorias que se aplicam bem ao seu caso”. 
Essa oportunidade de pensamento independente é um saldo 
positivo da crítica literária de Candido e, se não a resolve, 
dada a dimensão do problema, ao menos atenua o mal-estar 
provocado pelo caráter “postiço, inautêntico e imitado” de 
nossa reflexão crítica em relação aos países que nos servem 
de modelo (Schwarz, 1987, p. 29-30).

A obra de Antonio Candido deu contornos ao problema 
da inautenticidade de nossa vida cultural, discernindo o eixo 
central da experiência intelectual no país. No clássico For-
mação da literatura brasileira (1959), nosso autor elaborou 
as balizas para a compreensão do funcionamento do sistema 
literário, marcado pela inescapável tensão entre localismo e 
cosmopolitismo, cujo fundo se encontrava na particularida-
de de país periférico no capitalismo internacional. Na esteira 
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de outros importantes ensaios de interpretação63 de nossa 
realidade, o estudo de Candido propôs uma explicação ade-
quada da lógica da vida cultural brasileira ao observar que 
ela se assentava, com resultados mais ou menos exitosos, em 
uma dupla fidelidade às formas importadas europeias e à 
realidade local colonial.  

O processo formativo na visada oferecida por Antonio 
Candido tem como pedra de toque a definição de uma tradi-
ção que não é entendida como mera linha de continuidade, 
mas como “um sistema local de problemas e contradições” 
que funciona como filtro histórico, o qual permite dimensio-
nar e assimilar o influxo externo de nossa experiência social 
bastante específica (Schwarz, 2014, p. 18).64 Assim, a forma-
ção de um sistema literário não só consistia no funciona-
mento de um sistema articulado de autores, obras e público, 
mas também envolvia a constituição de uma “causalidade 
interna”, entendida como um campo de problemas reais, es-
pecíficos e irresolvidos. 

O conceito materialista de tradição, que propõe obser-
var os complexos significados do processo social brasileiro na 
substância específica da obra, a qual, por sua vez, nunca é um 
receptáculo esvaziado, garante ao ato crítico a possibilidade 

63. Nos referimos aos importantes estudos de Gilberto Freyre, Casa-Gran-

de & Senzala (1933), Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil (1936), 

Caio Prado Jr., Formação do Brasil contemporâneo (1942), dentre outros 

clássicos do ensaísmo social brasileiro.

64. Ver também o estudo Providências de um crítico literário na periferia do 

capitalismo, de Paulo E. Arantes, em Sentido da formação: três estudos 

Antonio Candido, Gilda de Mello e Souza e Lúcio Costa (1997).
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de, por meio de uma análise dialética, revelar os modos pelos 
quais a nossa literatura formalizou os antagonismos sociais 
da experiência brasileira. Nesse sentido, para além do debate 
estético literário, a influência da estética marxista em Candido 
constitui também o caráter de intervenção de sua crítica. É o 
que ocorre nos ensaios Dialética da malandragem (1970) e De 
cortiço a cortiço (1973), para nos atermos aos exemplos já ci-
tados, em que as formas e conceitos da tradição ocidental são 
examinados de modo dialético e à luz da matéria brasileira, 
que os relativiza e lhes impõe as inflexões de nossas particu-
laridades. Nesta inversão “contra-hegêmonica”, ou “descom-
plexada”, a tradição ocidental tanto mede a matéria brasi-
leira como é medida por ela, isto é, “a experiência brasileira 
se transcende e universaliza, além de identificar-se em sua 
originalidade, que pode ser positiva, mas também negativa, 
ou mesmo odiosa” (Schwarz, 2018, p. 76).

5

A relação entre o marxismo e a intervenção da crítica 
literária de Antonio Candido é complexa, ampla e liga-se de-
cisivamente ao contexto histórico em que o autor cresceu e se 
formou como intelectual. Ao comentar, em entrevista de 1974, 
acerca das determinações da formação cultural brasileira que 
influíram em seu trajeto teórico, Candido (2011, p. 8) sublinha: 
“formei-me nos decênios de 30 e 40, amadureci no de 50, fir-
mei as minhas ideias no de 60”. Tratam-se de decênios de 
grande agitação cultural e política, cuja análise nos interessa 
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por compor um panorama, nacional e internacional, da força, 
importância e disputa em torno das ideias marxistas no con-
texto de produção intelectual.65 Para o autor, na mesma en-
trevista, alguns acontecimentos contribuíram para que, pela 
primeira vez, surgisse de modo ponderável uma visão radical 
e não-aristocrática de Brasil, marcada por uma preocupação 
social na consciência dos intelectuais e pela polarização fas-
cismo-socialismo. Dentre esses eventos, Candido destaca: a 
Semana de Arte Moderna de 1922, a crise mundial de 1929, 
a Revolução de 1930 e a fundação da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, em 1934.66 É 
na Universidade, ou melhor, por meio dela, que Antonio Can-
dido terá contato sistemático com o marxismo, principalmen-
te por influência do professor Jean Maugüé,67 e ingressará na 
militância partidária de esquerda.

65. Uma breve nota biográfica sobre o autor nos ajudará a situá-lo no 

contexto brasileiro de produção de pensamento. Antonio Candido 

formou-se em Ciências Sociais, em 1941, numa das primeiras turmas 

da recém-criada Faculdade de Filosofia da Universidade de São Pau-

lo. Permaneceu como professor de sociologia na instituição até 1958, 

quando passou a se dedicar exclusivamente à literatura. Já em 1945, 

havia sido aprovado no concurso de livre-docência em Literatura Brasi-

leira, com a tese Introdução ao método crítico de Sílvio Romero e, em 1958, 

em concurso de doutorado na área de Ciências Sociais, com a tese Os 

parceiros do Rio Bonito.

66. Sobre o tema, ver o estudo de Paulo Eduardo Arantes (1994), Um depar-

tamento francês de Ultramar, e a coletânea de entrevistas organizadas 

por Walnice Galvão Nogueira (2020), Sobre os primórdios da Faculdade 

de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP.

67.  Sobre a vida do professor de filosofia ver Jean Maugüé, un obscur éclat, 

de Candido (2005).
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Para além dos decênios de formação universitária, cabe 
mencionar também a influência da formação familiar de Can-
dido – filho de pais de classe média alta, eruditos e amantes 
da cultura clássica, com os quais aprendeu desde a infância o 
gosto pela leitura. Na confluência do familiar com o intelectual, 
de acordo com Celia Pedrosa (1994, p. 26), a literatura serve 
ainda para “revelar uma determinação histórica e ideológica 
mais ampla”. Pois, como se sabe, desde o Iluminismo, a eru-
dição literária e filosófica tem servido como uma das possibi-
lidades de legitimação da elite burguesa, seu poder político e 
seus projetos econômicos. Ainda de acordo com Celia Pedrosa 
(1994, p. 27-28), Candido tem plena consciência de que a erudi-
ção e o gosto literário “fazem parte da tradição cosmopolita e 
elitista responsável pelo perfil de sua origem de classe”, porém, 
mobiliza toda sua competência teórico-metodológica, iniciada 
na biblioteca de seus pais e apurada na Universidade de São 
Paulo, para a “revisão crítica de nossa história e para amplia-
ção do conhecimento de nossa realidade presente”.

Se é certo que no Brasil os ideais da Ilustração deram 
no seu contrário, transformados em instrumentos da exclu-
são social e da sujeição das massas, Antonio Candido ainda 
assim não os descarta; pelo contrário, de maneira análoga 
ao que fez com as ideias do marxismo, o autor medeia e re-
configura tais pressupostos, adequando-os às situações e as 
exigências concretas da realidade brasileira. Por meio desse 
movimento de verificação constante dos conceitos em relação 
às coisas, de retorno contrastado ao objeto, as coisas podem 
se firmar nas determinações concretas da vida nacional e dis-
sipar abstrações e idealismos.
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6

Organizando-se como um modo dialético de reflexão, o 
esforço crítico de Candido passa a integrar processos analí-
ticos e avaliativos, simultaneamente utilizando e desestabi-
lizando o valor convencional de conceitos e imagens, obser-
vações e impressões, dados objetivos e subjetivos (Pedrosa, 
1994, p. 31). Isso implica em retomar e desarticular a coerên-
cia lógico conceitual que isola a tradição dos estudos científi-
cos, mobilizando-os agora na construção de um pensamento 
interdisciplinar em que se associe, por exemplo, a Estética à 
História, a Sociologia à Psicologia, a Sociologia à Psicologia 
etc. Essa fórmula em que se apoia Candido também tem seu 
valor político, conforme pôde percebê-lo Roberto Schwarz, 
ao comentar as dificuldades substantivas impostas à prática 
do pensamento dialético pela compartimentação disciplinar 
no contexto da produção de conhecimento universitário:

A posição contrária supõe, além da capaci-
dade nas várias especializações, que aliás é 
dura de adquirir, a independência de juízo 
diante delas, e uma certa relativização em 
nome da experiência havida e de um todo 
teórico a construir, que em certa medida fa-
zem parecer ideológica aquela mesma ciência 
que por outro lado é o nosso escudo e ganha 
pão. [...] Assim, visar a integridade do proces-
so representa muito mais do que uma posição 
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de método, é um esforço de toda a vida para 
não se resignar à compartimentação que o 
próprio processo impõe. É mais também do 
que uma posição crítica, pois depende – efeti-
vamente – de ir ver e assimilar o que se passa 
em outros compartimentos, no campo acadê-
mico e, sobretudo, no campo social. (Schwarz, 
1989, p. 146).

A “posição contrária” a que se refere Schwarz (1989, 
p. 146), evitando qualquer tipo de enrijecimento do pensa-
mento, é uma disposição que caracteriza a reflexão de An-
tonio Candido. Podemos, inclusive, encontrá-la textualmente 
anunciada em algumas situações, como no ensaio Literatura 
de dois gumes (1969), ocasião em que, discutindo a contri-
buição da literatura para a formação da consciência nacio-
nal, o autor diz assumir um partido metodológico definido 
como “sentimento dos contrários”, isto é: “procurar ver em 
cada tendência a componente oposta, de modo a apreen-
der a realidade da maneira mais dinâmica, que é sempre 
dialética” (Candido, 2017, p. 198). Outro momento importante 
encontra-se em uma intervenção datada de 1978, oportu-
nidade em que Candido define o sentimento dialético dos 
contrários como uma “cultura do contra”:
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A nossa cultura brasileira, a nossa cultura 
intelectual brasileira, a nossa cultura univer-
sitária brasileira teve sempre uma tendência 
muito a favor. Quer dizer, isso é o fenômeno 
natural. Nós sempre fomos um povo de cul-
tura reflexa, porque nós adotamos padrões 
trazidos pelos nossos conquistadores. De 
maneira que a cópia, a imitação, são fenôme-
nos normais, fenômenos necessários, sem os 
quais não poderia haver cultura no Brasil. [...]

Eu me pergunto se nesta altura do século, 
nesta altura da evolução da cultura brasileira, 
nós já somos capazes, nós já estamos maduros 
para criar uma cultura do contra, realmente. 
Não uma cultura alternativa de contra mistu-
rada com a favor. (Candido, 2002b, p. 373-372, 
grifo nosso).

Ser “do contra”, portanto, significa um esforço intelec-
tual que preze pela expansão do progresso humano e a in-
teligência livre de dogmas e amarras (Candido, 2002, p. 245). 
Conforme esperamos ter demonstrado, mesmo que de modo 
panorâmico, esse modo altamente refinado e dialético de re-
flexão, que compõe o estilo intelectual de Candido e que tem 
repercussão clara em sua crítica literária, mantém forte diá-
logo com o materialismo dialético e nos permite pensar o que 
é ser um intelectual dialético na periferia do sistema capita-
lista. Na leitura de Paulo Arantes (1992, p. 14), o pensamento 
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de Candido, “nos seus momentos mais fortes e expressivos”, 
deu contornos ao problema da inautenticidade de nossa vida 
cultural, discernindo alguma coisa que se poderia denominar 
genericamente de o eixo central da experiência intelectual no 
país, cujo nervo reside “numa certa sensação de dualidade 
que impregnaria a vida mental numa nação periférica”. Em 
outras palavras, o esforço dialético que leva em conta as si-
tuações concretas e particulares de nossa realidade, assim 
como as medições e as funcionalidades (inesperadas) que as 
ideias universais adquirem na vida do país ajudam a dar con-
tornos ao que é ser intelectual no Brasil e na América Latina.68
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Algumas construções ideológicas sobre as 
relações étnico-raciais no Brasil

Vitor Fernando Perilo Vitoy

Resumo

O presente trabalho consiste em analisar o mito da de-
mocracia racial, visão corrente desde o período colonial e 
imperial, mas que ganha contornos mais robustos enquanto 
força narrativa ainda no final do século XIX e tem sua cul-
minânica no XX, principalmente a partir da produção en-
saística de Gilberto Freyre  nos anos de 1930. Nesse sentido, 
tentaremos aqui esclarecer, por intermédio de alguns auto-
res que se debruçam sobre o tema e seus desdobramentos, a 
evolução do termo sob dois enfoques: o primeiro, diacrônico, 
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tomando como base estudiosos da mestiçagem e a convivên-
cia entre os povos de raças e culturas diferentes nos sécu-
los anteriores, e o outro, sincrônico, identificando os muitos 
exemplos práticos de segregação vislumbrados desde seus 
primeiros indícios de surgimento até o século XXI. 

Palavras-chave: Racismo. Democracia Racial. Produção 
Ensaística. Interpretação do Brasil. Relações Raciais.

Introdução

A formação brasileira pode ser compreendida como um 
dos campos mais complexos de interpretação para as áreas 
acadêmicas, o que ocorre em face da mistura de grupos hu-
manos, conhecida como mestiçagem, desde o decurso de 
nossa colonização e das muitas interpretações e discursos 
históricos conflitantes que oscilam entre o oficial e o não ofi-
cial. A produção histórica, sociológica e antropológica inte-
lectual nacional se defronta com uma realidade decorrente 
do processo de miscigenação e assimilação, baseados em 
imposições de relações sociais e trocas de experiências entre 
brancos, negros e indígenas, modificando elementos que di-
ficultam e complexificam as apreensões desta realidade e de 
suas particularidades originais de mundo. 

Como sabemos, essa ordem de aculturação não foi ami-
gável, mas imposta, dado que nossas raízes históricas foram 
embasadas na dominação e supremacia do homem branco 
europeu sobre os indígenas e os negros escravizados vindos 
da África. Essa miscigenação gera o início da identidade e 
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cultura nacionais. É a partir do século XX que o modo de 
entender o país se altera e a concepção dessa mescla entre 
povos dá início ao debate relativo ao conhecido mito da de-
mocracia racial, que aparece na primeira metade do século, 
mais precisamente entre os anos de 1930 e 1940, fase gover-
nada por Getúlio Vargas em que o desafio maior é o de fixar 
o país entre as nações que lutam pela democracia, se opondo 
aos ideais do racismo e do fascismo, derrotados na Segun-
da Guerra Mundial, mas que ainda continuam presentes na 
Europa e nos Estados Unidos. 

Nota-se que o referido mito, assumido e propagado pelo 
Estado Novo, robustece a imagem utópica de uma convivência 
amistosa entre as raças, teoria não criada, mas percebida no 
discurso de Casa Grande & Senzala, de Gilberto Freyre (2003), 
e que persiste até os dias atuais, com certa vitalidade, divul-
gação e reprodução. O autor entendia que a violência ocorria, 
porém preferia valorizar as contribuições dos negros e dos in-
dígenas na constituição do que hoje reconhecemos como Bra-
sil, ou seja, esse seria o dinamismo que compensaria os anta-
gonismos. Essa análise foi motivo de polêmica entre diversos 
estudiosos, dentre eles do sociólogo Florestan Fernandes.

De todo modo, é significativo conceber que a metáfora 
da democracia racial é frágil e pode ser contestada quan-
do tomamos como referência a realidade e a prática coti-
diana. Partindo deste pressuposto, analisarei, inicialmente, 
a polêmica fala do vice-presidente da República, Hamilton 
Mourão, sobre a não existência do racismo no Brasil. Nesse 
sentido, apresentarei e desenvolverei o equívoco deste mito 
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e para tal, recorrerei aos ensaios de Gilberto Freyre, Sérgio 
Buarque de Holanda e Caio Prado Júnior, não deixando de 
lado outros aportes teórico-acadêmicos que poderão subsi-
diar melhor este ensaio.

Reflexões sobre o mito da democracia racial no 

pensamento social brasileiro

Não, para mim no Brasil não existe racismo. 
Isso é uma coisa que querem importar, isso 
não existe aqui. Eu digo para você com toda 
tranquilidade, não tem racismo. Morei dois 
anos nos Estados Unidos, racismo tem lá. Na 
minha escola, o pessoal de cor andava se-
parado. Isso eu nunca tinha visto no Brasil. 
Saí do Brasil, fui morar lá, era adolescente e 
fiquei impressionado com isso aí. Aqui não 
existe. Aqui, o que você pode pegar e dizer é o 
seguinte: existe desigualdade. Isso é uma coi-
sa que existe no nosso país. Nós temos uma 
brutal desigualdade aqui, fruto de uma série 
de problemas, e grande parte das pessoas de 
nível mais pobre, que tem menos acesso aos 
bens e as necessidades da sociedade moder-
na, são gente de cor. 

Hamilton Mourão, Vice-Presidente da Repú-
blica Federativa do Brasil, 2020.69

69.  A fala do vice-presidente da república ocorreu no dia 20 de novembro 

de 2020 e foi amplamente divulgada pela mídia. 
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A epígrafe acima, fragmento do discurso do vice-pre-
sidente da república quando entrevistado por jornalistas em 
uma coletiva de imprensa sobre o assassinato de um jovem 
negro em uma grande rede de supermercados em Porto 
Alegre, no Rio Grande do Sul, não é isolada, mas recorrente 
quando se discute a temática do racismo. É mais comum 
do que se pensa ler ou ouvir comparações equivocadas da 
situação brasileira com a dos Estados Unidos, alegando que 
a segregação foi mais dura lá, mas que aqui, desde o início 
e transcurso do processo colonizatório, vivemos o que se 
conhece como “democracia racial”. Esse conceito passou a 
ser dominante no imaginário nacional e reproduzido na Ca-
serna como a clássica abordagem sobre a formação brasilei-
ra, disseminando a máxima de que negros, brancos e índios 
sempre conviveram em harmonia.

Torna-se relevante esclarecer que esse mito é mais uma 
abstração baseada em duas interpretações, a primeira tida 
como um intento a ser alcançado e a segunda como uma 
crença que encobre as maldades e injustiças vividas pelos 
negros e indígenas. Aqui, tal terminologia faz menção a 
um equívoco baseado em uma imagem eurocêntrica mui-
to questionada de integração entre diferentes raças e etnias, 
certificando mais uma vez que o nosso país nunca conse-
guiu transcender o problema das desproporcionalidades, o 
que pode ser visto principalmente em relação à exploração e 
opressão, à concentração de riquezas pela elite e o racismo. 

O que se pode depreender é que não só a fala do vice-
-presidente mas a de outros membros da classe política e da 
elite também ampliam as narrativas históricas oficiais que 
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legitimam esse mito e acabam mascarando a discriminação. 
Sendo assim, procuraremos exemplificar, ao longo deste texto, 
situações em que esse convívio harmônico entre raças não se 
efetivou e portanto não condisse com a realidade apresentada.

Sabe-se que alguns escritores, de maneira especial a 
partir dos anos de 1930, se debruçaram na interpretação do 
país a fim de entender, sistematizar e sintetizar melhor a li-
gação entre raças e culturas. Os textos ensaísticos, a partir 
desse momento, avaliaram o percurso formativo e qual ca-
minho a nação vinha tomado ao longo dos anos. 

O anseio por respostas no que tange os temas históricos 
nacionais faz parte do repertório de pesquisas de grandes 
nomes do século XX, dentre eles Sérgio Buarque de Holanda, 
escritor de Raízes do Brasil, Gilberto Freyre, que produziu 
Casa Grande e Senzala, e Caio Prado Junior, autor de For-
mação do Brasil Contemporâneo, autores que, mesmo com 
chaves de leitura diferentes, procuraram fazer uma reaná-
lise das narrativas tradicionais e elaborar um novo senti-
do para a nossa lógica historiográfica, conforme consta na 
apresentação do livro de Intérpretes do Brasil: clássicos, re-
beldes e renegados, organizado por Luiz Bernardo Pericás e 
Lincoln Secco:

Nos anos 1920 e 1930, o Brasil testemunhou 
toda uma “geração” pioneira no que diz res-
peito à busca por explicações para a opres-
são e a miséria que sofriam os setores mais 
explorados da nossa população desde o pe-
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ríodo colonial. De escravos a proletários, as 
massas oprimidas estiveram no centro das 
discussões. Havia um claro anseio por res-
postas aos dilemas do Brasil com base em in-
terpretações inovadoras (que iriam, finalmen-
te, colocar em lugar de destaque as camadas 
populares), assim como uma necessidade de 
intervir politicamente na realidade concreta 
para ulteriormente mudar o painel socioeco-
nômico nacional. (Pericás; Lincoln, 2014, n. p).

Podemos iniciar por algumas considerações sobre Casa 
Grande & Senzala (2003), do historiador e sociólogo Gilber-
to Freyre, que apresenta ao interlocutor como ocorreu nossa 
história colonial e a percepção no modo de ser e de agir das 
pessoas, discorrendo sobre o provável convívio equilibrado 
entre as três principais raças existentes aqui já mencionadas. 
Suas investigações se pautam em escritos direcionados a fim 
de tentar esclarecer o processo de composição brasileira, tra-
çando análises da vida doméstica com foco no caráter local, 
em observações e relatos, já que não consultou documentos 
e arquivos. Como forma de registro, utilizou-se do ensaio, 
gênero este que não foi guiado pela cronologia nem cumpriu 
uma linguagem tecnicista e academicista. Em suma, o forte 
intento do livro é o de avaliar as relações raciais no ambien-
te monocultor latifundiário fundado pelos portugueses, que 
tentaram em primeiro momento explorar os índios e depois 
os negros oriundos da África.
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O convívio otimista entre os fazendeiros e escravos 
apresentado por Gilberto Freyre não especifica os desdo-
bramentos dessa relação, que, na maioria das vezes, vinha 
acompanhada de violência. Portanto, o mito da democra-
cia racial persistiu em Casa Grande & Senzala, eternizando 
uma pirâmide heterogênea como uma evocação favorável 
em nossa construção identitária. 

Faz-se necessário inferir que, por mais que alguns es-
tudiosos atribuam equivocadamente o surgimento do refe-
rido termo a Gilberto Freyre, não podemos responsabilizá-
-lo, dando a ele esse rótulo, dado que não há registros de 
sua criação nem em literatura que o estude, mormente nos 
anos de 1930/1940. Segundo Joaze Bernardino, em seu arti-
go Ação Afirmativa e a Rediscussão do Mito da Democracia 
Racial no Brasil,

O mito da democracia racial não nasceu em 
1933, com a publicação de Casa-Grande & 
Senzala, mas ganhou, através dessa obra, 
sistematização e status científico – para os 
critérios de cientificidade da época. Tal mito 
tem o seu nascimento quando se estabelece 
uma ordem, pelo menos do ponto de vista do 
direito, livre e minimamente igualitária. [...] 
(Bernardino, 2002, p. 251).
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As análises de Freyre se basearam nas do antropólogo 
moderno Franz Boas,70 constatando que o determinismo ra-
cial não influenciava no progresso de uma sociedade e que as 
conexões entre raças foram mais amistosas aqui do que em 
outros países, talvez por isso sua associação ao mito da de-
mocracia racial: “Foi o estudo de antropologia sob orientação 
do professor Boas que primeiro me revelou o negro e o mulato 
no seu justo valor – separados dos traços de raça os efeitos do 
ambiente ou da experiência cultural” (Freyre, 2003 p. 32).

Gilberto Freyre, ainda que tenha rompido com o deter-
minismo e o racismo científico, não conseguiu se livrar da 
alcunha de teórico elitista e disseminador do mito da demo-
cracia racial, isto porque em Casa Grande & Senzala o autor 
narra inúmeros momentos em que havia certa proximidade 
dos negros com os seus senhores, como no caso das negras 
que trabalhavam na casa grande, seja como cozinheiras, 
babás ou damas de companhia. Porém, esses relatos não 
são suficientes para encobrir a ocorrência das muitas atro-
cidades praticadas contra os escravos, o que pode ser com-
provado pela longa jornada de trabalho sem remuneração, 
as habitações rudimentares e às vezes mórbidas, além dos 
castigos e humilhações, a péssima alimentação e os abusos 
físicos e sexuais pelos quais passavam, de modo especial as 
mulheres, como nos explica Mário Hélio Gomes de Lima: 

70. Franz Boas foi professor de Gilberto Freyre, antropólogo radicado nos 

Estados Unidos, que defendia que a  cultura  de um povo deveria ser 

estudada não em comparação à própria cultura do antropólogo, mas 

com uma imersão desse profissional naquela cultura como se fizesse 

parte dela, o que permitia ao estudioso olhá-la sem preconceitos.

https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/cultura-1.htm
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Casa-grande & senzala é produto de um projeto 
de interpretação do Brasil cuja consecução mais 
ambicionada era a síntese. Partindo da história 
da infância, ele a ampliou para a história da fa-
mília – e classificou-a como do tipo patriarcal, e 
nisso também ancorou o exame do sistema que 
ao mesmo tempo a sustenta e é sustentado: a 
economia baseada no trabalho escravo. Mas 
as relações de escravidão, especialmente den-
tro da casa, não eram somente de conflito, eram 
também de acomodação, de amalgamento, de 
fusão. (Lima, 2014, não paginado). 

Para complementar, podemos trazer os argumentos de 
Florestan Fernandes em uma passagem de seu texto A in-
tegração do negro na sociedade de classes, onde argumenta 
que a expressão ‘democracia racial’ acabaria por trazer uma 
análise equivocada da conjuntura social: “A própria legiti-
mação da ordem social, que aquela sociedade pressupunha, 
repelia a ideia de uma “democracia racial”. Que igualdade 
poderia haver entre o “senhor”, o “escravo” e o “liberto”?” 
(Fernandes, 2008, p. 309).

Assim, essa falsa consciência de convivência pacífica 
entre os povos a que se refere Florestan Fernandes é reite-
rada por Jessé de Souza em seu artigo Democracia racial e 
multiculturalismo: a ambivalente singularidade cultural bra-
sileira, ao dizer que “Gilberto teria construído a contrapar-
tida teórica de uma noção rósea e humanitária do passado 
escravista brasileiro, abrindo a possibilidade de constituição 
de uma ideologia social apenas aparentemente inclusiva e 
extremamente eficiente.” (Souza, 2000).
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É preciso elucidar que a partir da abolição da escravatura 
no Brasil, em 1888, havia o entendimento de que todos, inde-
pendente de raça ou origem, deveriam ser tratados de for-
ma igualitária perante as leis e que as possíveis diferenças 
encontradas entre as pessoas estariam no social e não no 
racial. A lei seria um passo importante naquele momento, 
mas não seria capaz de sanar as desigualdades, já que os 
dados da época mostram que parte significativa de negros 
era analfabeta, não liam nem escreviam nem frequentavam 
escolas, portanto, mesmo livres, continuariam tendo que 
exercer o trabalho braçal que já vinham desenvolvendo, ou 
seja, a abolição acabou ocorrendo de maneira inconclusa, 
pois o negro não conseguiu, de forma plena, alcançar posi-
ções de destaque na sociedade. 

A Constituição Federal que entraria em vigor três anos 
depois, em 1891, seria mais uma manifestação de que as leis 
da época não conseguiram corrigir muitas das falhas pre-
sentes, como é o caso do artigo 70 que discorria sobre o pro-
cesso eleitoral, segundo o qual só os cidadãos maiores de 
21 anos que se alistavam na forma da lei poderiam votar e 
concorrer a pleitos, o que excluía analfabetos e mendigos (a 
grande maioria negros) (Brasil, 1891).

Já no século XX, especificamente em 03 de julho de 1951, 
outra lei foi criada com a intenção de redimir as desigual-
dades no país. Apelidada de “Afonso Arinos” e elaborada no 
governo Getúlio Vargas, a Lei 1.390/1951 tinha o objetivo de 
incluir entre as contravenções penais a prática de atos resul-
tantes de preconceitos de raça ou de cor, como a recusa por 
parte de estabelecimentos comerciais ou de ensino de rece-
ber, atender, empregar ou hospedar pessoas em detrimento 
de raça ou cor (Brasil, 1951). 
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Em 1988, cem anos após a abolição, foi fundada a pri-
meira instituição pública do país voltada para a promoção 
e preservação dos valores culturais, históricos, sociais e eco-
nômicos decorrentes da influência negra na formação da so-
ciedade brasileira: a Fundação Cultural Palmares71, entidade 
vinculada ao Ministério da Cidadania (Palmares, 2016).  

Ainda em 1988, a Constituição Federal, em seu artigo 
5º, inciso XLII, valida que o racismo se torna crime inafian-
çável e imprescritível (Brasil, 1988). Já em 2012 foi criada a 
lei de cotas como mais um instrumento de reparação das 
desigualdades de concorrência entre pessoas privilegiadas e 
desprivilegiadas, aquelas que tiveram boa formação educa-
cional e as que não tiveram essa mesma oportunidade.

Em resumo, desde que os escravos foram libertos, ten-
tativas foram feitas a fim de tentar redimir os numerosos 
crimes cometidos, mas é preciso ressaltar que lutar contra 
um sistema oligárquico, com o poder concentrado na mão 
de brancos não é tarefa simples. Em suma, a implantação de 
leis e a criação de instituições que defendam os direitos dos 
negros é, sim, uma experiência importante, mas que em cer-
ta medida acaba esbarrando em comportamentos históricos 
surgidos no período do Brasil Colônia.

71. Ressalto aqui que a instituição teve forte atuação durante os primeiros 

trinta anos de existência, mas a atual gestão vem dificultando muitas 

políticas de promoção da igualdade.
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A construção da figura do homem cordial e a 

acentuação das desigualdades

A expressão “homem cordial” é apresentada pelo histo-
riador e sociólogo Sérgio Buarque de Holanda em sua obra 
Raízes do Brasil (1936), um clássico que traz uma leitura so-
bre a formação e as relações interpessoais do povo brasi-
leiro. Para o autor, a população que se formou a partir da 
colonização era cordial ao acatar as ordens do colonizador 
e ao tendenciar as prioridades da formação familiar em de-
trimento do bem público, colocações essas discutidas pelo 
autor no quinto capítulo do livro, ao afirmar que o homem 
age por afetos e pelo coração e não pela razão.Em vista dis-
so, o Estado seria um prolongamento das famílias nobres 
acentuando as disparidades:

No Brasil, onde imperou, desde tempos remo-
tos, o tipo primitivo de família patriarcal, o de-
senvolvimento da urbanização – que não re-
sulta unicamente do crescimento das cidades, 
mas também do crescimento dos meios de co-
municação, atraindo vastas áreas rurais para a 
esfera de influência das cidades – ia acarretar 
um desequilíbrio social, cujos efeitos permane-
cem vivos ainda hoje. (Holanda, 1995, p. 145).
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Pesa muito sobre a pressuposta cordialidade no Brasil 
o fato de esta não deixa de ser um oportunismo em que a 
ascensão se respalda no favorecimento pessoal que burla as 
normas vigentes, perpetuando nosso atraso histórico e nossa 
miséria, oriundos da colônia que já flertava com a bajulação 
e com a submissão, jeito obsoleto e hipócrita de uma combi-
nação cultural ímpar. 

Assim sendo, temos uma comunidade formada a partir 
de uma herança escravista, o que reforça uma subordina-
ção e demonstra que desde nossa colonização imperam as 
vontades características das famílias abastadas, de origem 
europeia, e não a dos menos favorecidos, como os negros, 
conforme corrobora Sérgio Buarque de Holanda:

No Brasil, pode-se dizer que só excepcional-
mente tivemos um sistema administrativo e 
um corpo de funcionários puramente dedica-
dos a interesses objetivos e fundados nesses 
interesses. Ao contrário, é possível acompa-
nhar, ao longo de nossa história, o predomí-
nio constante das vontades particulares que 
encontram seu ambiente próprio em círculos 
fechados e pouco acessíveis a uma ordenação 
impessoal. Dentre esses círculos, foi sem dú-
vida o da família aquele que se exprimiu com 
mais força e desenvoltura em nossa socieda-
de. (Holanda, 1995, p. 146).
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Nessa lógica, a ideia de cordialidade passa a ser uma 
questão cultural e, portanto, histórica, que estabelece uma 
noção de favorecimento e camufla a imensa crueldade das 
relações sociais que expressam o desmedido atraso histó-
rico. Esse pensamento se aproxima muito daquilo que co-
nhecemos como meritocracia, critério liberal sistematizado 
no século XVII, ideário de várias revoluções burguesas, que 
no Brasil passa a ser contemplado ainda no período colonial 
e continua ganhando força no final do século XX e nos 
primeiros anos do século XXI. 

Esse princípio, supostamente viável, é vulnerável, sobre-
tudo porque é uma ideologia reacionária que se preocupa 
com o individual e não com o coletivo e desconsidera que 
nem todas as pessoas têm as mesmas oportunidades e estão 
preparadas para enfrentar as muitas ações cotidianas, como 
o simples fato de participar de processo seletivo de uma uni-
versidade ou conquistar uma vaga em um concurso público, 
por exemplo.

Acerca de Raízes do Brasil, é pertinente retomar que a 
existência da cordialidade está entrelaçada, antes de tudo, 
com a pessoalidade e a intimidade lusitana, e que para su-
perarmos os contrastes deveríamos conseguir derrotar as in-
calculáveis falhas históricas, como o fantasma da escravidão. 
Sérgio Buarque de Holanda, de maneira geral, discorre sobre 
as postulações a respeito do povo ibérico e os fatos que prece-
dem nossa colonização, elencando o personalismo como uma 
mácula em que as coligações pessoais não se formam basea-
das na justiça, mas na cordialidade e nas regalias hereditá-
rias. Recorda ainda que a abolição da escravatura seria uma 
forma de avançar na redução das desigualdades. 
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A história brasileira sempre foi e continua sendo mar-
cada por sérios desafios a serem superados quanto à ideia 
de convívio e proximidade entre as raças. No período es-
cravocrata havia uma exploração que vinha acompanhada 
de violência e de miséria, e quando esse tempo se findou 
os abusos nas relações entre empregadores e empregados 
foram mantidos, propiciando a rivalidade entre classes e 
acentuando ainda mais as desigualdades, como analisa Sér-
gio Buarque de Holanda:

Foi o moderno sistema industrial que, sepa-
rando os empregadores e empregados nos 
processos de manufatura e diferenciando 
cada vez mais suas funções, suprimiu a at-
mosfera de intimidade que reinava entre 
uns e outros e estimulou os antagonismos 
de classe. O novo regime tornava mais fácil, 
além disso, ao capitalista, explorar o trabalho 
de seus empregados, a troco de salários ínfi-
mos. (Holanda, 1995, p. 142).

Na prática, o que acontece é a presença de frágeis re-
lações trabalhistas, o que prova que as relações humanas se 
dissolvem e infelizmente ainda há inúmeros relatos de si-
tuações em que os patrões se valem da superioridade para 
cometer os mais nefastos abusos contra seus funcionários. 
Essa situação pode ser explicitada se retomarmos nosso 



688

Sumário

contexto histórico caracterizado pelo modelo patriarcal em 
que o pai se torna o chefe não só de sua família, mas um 
administrador influente de todo o setor econômico ao seu re-
dor, gerando um grande desequilíbrio social, o que pode ser 
ratificado pelas considerações de Sério Buarque:

No Brasil, onde imperou, desde tempos re-
motos, o tipo primitivo da família patriar-
cal, o desenvolvimento da urbanização – 
que não resulta unicamente do crescimento 
das cidades, mas também do crescimento 
dos meios de comunicação, atraindo vas-
tas áreas rurais para a esfera de influência 
das cidades – ia acarretar um desequilíbrio 
social, cujos efeitos permanecem vivos até 
hoje.72 (Holanda, 1995, p. 145).

A percepção que se tem é de que sempre houve a pre-
valência de desejos particulares em detrimento dos coleti-
vos, e para que isso ainda aconteça é preciso que se tenha 
um ambiente favorável e ao mesmo tempo hostil, já que a 
cordialidade acaba prejudicando os menos favorecidos, que 
não têm condições de ascenderem social e economicamente. 
Em resumo, a colonização portuguesa no Brasil serviu para 

72. A expressão “ainda hoje” expressa o contexto de vida de Sérgio Buar-

que de Holanda, mas essa problemática permanece presente no século 

XXI e é amplamente debatida por sociólogos.   
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implantar, de forma forçosa, traços historicamente oriundos 
da cultura europeia, desprezando os povos indígenas que 
aqui viviam e o os negros trazidos da África, como demons-
tra Sérgio Buarque de Holanda no início de Razíes do Brasil. 

A tentativa de implantação da cultura euro-
péia em extenso ter ritório, dotado de condi-
ções naturais, se não adversas, largamente 
estranhas à sua tradição milenar, é, nas ori-
gens da sociedade brasileira, o fato dominan-
te e mais rico em conseqüências. Trazendo de 
países distantes nossas formas de convívio, 
nossas instituições, nossas idéias, e timbran-
do em manter tudo isso em ambiente muitas 
vezes desfavorável e hostil, somos ainda hoje 
uns desterrados em nossa própria terra. (Ho-
landa, 1995, p. 31).

Os contrastes econômicos no Brasil como fator 

discriminatório

Considerado por estudiosos como um dos principais in-
térpretes do país preocupado com a formação social brasilei-
ra contemporânea, Caio Prado Júnior se formou em Direito e 
dedicou-se a escrever uma obra sociológica e historiográfica 
que pudesse explicar como o Brasil se tornou o que era no 
século XX. Assim, o autor tentou achar possíveis saídas para 
a triste realidade que vira por todo país, como analisa Luiz 
Bernardo Pericás e Maria Célia Wider:
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Desde então, não apenas estudou o Brasil do 
ponto de vista histórico, econômico, político e 
geográfico e refletiu sobre seus problemas em 
busca de soluções, como também empreen-
deu diversas viagens de reconhecimento, pois 
queria ver as realidades específicas in loco. 
Ele se orgulhava de conhecer o território, de 
norte a sul. (Pericás; Wider, 2014, p. 199). 

Embasando-se pelo materialismo histórico, o estudio-
so faz uma reflexão sobre nossa formação, seguindo desde 
os três primeiros séculos de colonização até o início do XIX, 
período decisivo para as mudanças fundamentais do país. A 
leitura que faremos aqui se limitará a discutir alguns pontos 
de uma de suas obras mais conhecidas, Formação do Brasil 
Contemporâneo (1942), que critica como o povo português 
explorou a terra e os trabalhadores braçais com as planta-
ções de cana-de-açúcar na faixa litorânea, já que a principal 
atribuição da colônia era tão somente exportar, o que, se-
gundo ele, é a demanda predatória do capitalismo:      

No seu conjunto, e vista no plano mundial 
e internacional, a colonização dos trópicos 
toma o aspecto de uma vasta empresa co-
mercial, mais completa que a antiga feitoria, 
mas sempre com o mesmo caráter que ela, 
destinada a explorar os recursos naturais de 
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um território virgem em proveito do comér-
cio europeu. É esse o verdadeiro sentido da 
colonização tropical, de que o Brasil é uma 
das resultantes; e ele explicará os elementos 
fundamentais, tanto no social como no eco-
nômico, da formação e evolução dos trópicos 
americanos. (Prado Júnior, 2011, p. 28).

Essa triste cena descreve como os índios, inicialmente, e 
depois os negros, mesmo sem participação nas decisões so-
ciais, foram responsáveis pelo enriquecimento ibérico. Para 
o autor, o novo território conquistado seria artificial, pois 
era apenas um vantajoso negócio europeu de exploração, 
sendo que tal método de colonização promoveu um acordo 
público-privado que resultou na dificuldade em nos tornar-
mos uma nação independente e livre dos resquícios de um 
trabalho escravo.

Por possuir admirável acervo historiográfico, Caio Pra-
do Júnior buscou assimilar, assim como os outros dois in-
térpretes analisados aqui, as distinções vitais no tocante à 
formação do Brasil, por isso elucidou que a mestiçagem seria 
a solução mais hábil alcançada pelos portugueses para a 
agregação do indígena e do negro aos seus interesses. Afi-
nal, é com a importação de escravos da costa africana que 
eles conseguiram, com o predomínio de relações mercantis, 
abastecer os centros urbanos e o comércio externo europeu, 
o que se estendeu até o século XIX: 
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Muito mais grave, contudo, foi a escravidão 
para as nascentes colônias americanas. Elas 
se formaram nesse ambiente deletério que ela 
determina; o trabalho servil será mesmo a 
trave mestra de sua estrutura, o cimento com 
que se juntarão as peças que as constituem. 
Oferecerão por isso um triste espetáculo hu-
mano; e o exemplo do Brasil, que vamos re-
traçar aqui, se repete mais ou menos idêntico 
em todas elas. (Prado Júnior, 2011, p. 288).

Com efeito, uma das consequências mais nocivas e mui-
to propagada em várias esferas da vida social e econômica 
do Brasil Colonial foi o sentido dado ao trabalho humano, 
reduzindo-o a uma ocupação depreciada, desacreditada e 
não remunerada, permanecendo ao homem livre apenas 
uma insignificante quantidade de atividades laborais, posto 
que o trabalho forçado era a mola mestra daquele contexto 
para reafirmar o projeto mercantilista português, como re-
lembra Caio Prado Júnior: 

Na América, pelo contrário, o que assistimos? 
Ao recrutamento de povos, bárbaros e semi-
bárbaros, arrancados do seu habitat natural e 
incluídos, sem transição, numa civilização in-
teiramente estranha. E aí, o que se esperava? 
A escravidão no seu pior caráter, o homem 
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reduzido à mais simples expressão, pouco se-
não nada mais que o irracional: “instrumento 
vivo de trabalho”, o que chamará Perdigão 
Malheiro. (Prado Júnior, 2011, p. 288-289). 

Por ter um olhar socialista, Caio Prado Júnior denota 
que essa forma injusta de poder foi preservada por muito 
tempo, sendo que um dos mecanismos para mudar os rumos 
da sociedade seria fazendo uma releitura da história brasi-
leira a fim de transformar a visão eurocêntrica e comparti-
lhando o poder entre as camadas populares. Para ele, a for-
mação do patriarcalismo, assim como do racismo, degrada 
as raças e etnias dominadas e referenda a exploração sexual 
e o subjugamento de homens e mulheres utilizados apenas 
como mão-de-obra para produção.

É preciso lembrar que a discussão sobre a visão ra-
cista dos dominados não redime o sentido da colonização 
como componente substancial para compreender o desen-
volvimento do Brasil, isto é, para Caio Prado Júnior, a nossa 
história é marcada pelo protagonismo dos brancos e a pas-
sividade dos negros. Sua notável contribuição no que tange 
nossa formação faz parte de uma revisão de teorias que se 
tornaram um obstáculo para se debater o racismo nas pes-
quisas econômicas e históricas. Vejamos:
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Caio Prado Júnior insistia na necessidade de 
uma correta interpretação da realidade, e na 
análise historiográfica e conjuntural como 
suporte para a intervenção social. Assim, de-
ver-se-ia se afastar de esquemas predetermi-
nados e calcificados, e construir um processo 
revolucionário baseado no entendimento pre-
ciso do contexto nacional, tendo sempre como 
princípio, no campo da prática política, uma 
postura militante. (Pericás; Wider, 2014, p. 200).

No Brasil, há um amplo costume por parte dos inte-
lectuais de entender que nossa formação presume um fluxo 
permanente de algo que ainda não foi contemplado de forma 
plena e um desejo daquilo que se almeja ser. Em Formação do 
Brasil Contemporâneo, a hibridação racial é enaltecida, mas 
permanece a imagem do massacre, que é considerado, infe-
lizmente, como um fator histórico, parte da memória do povo.

Considerações finais

Revendo tudo que foi mencionado neste estudo sobre os 
três memoráveis intérpretes mais conhecidos da primeira me-
tade do século XX, Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Holan-
da e Caio Prado Júnior, podemos concluir que, independente 
do ângulo de cada um, todos se aproximam em alguns pon-
tos, em especial na narrativa da cultura e do modo de vida do 
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povo local, mas se distanciam em outros, como na forma de 
se compreender essa conduta. Conforme aonta André Bote-
lho em Passado e futuro das interpretações do país, “Apesar 
de compartilharem vários aspectos comuns, o pertencimento 
sincrônico daqueles ensaios não parece suficiente para carac-
terizá-los como uma unidade estruturada também do ponto 
de vista contextual mais amplo.” (Botelho, 2010).

Concluímos que, mesmo que o Brasil tenha uma popu-
lação tipicamente híbrida, como defenderam os intérpretes, 
e tente se mostrar como uma nação hospitaleira, acolhedora, 
a escravidão é uma forma de constatar que as desigualda-
des sempre persistiram, e o discurso de Hamilton Mourão 
no início deste texto é somente um dos muitos equívocos que 
se perpetuam ainda hoje, mesmo após a assinatura da Lei 
Áurea e as demais leis que visam defender o direito dos ne-
gros no país. 
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