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APRESENTAÇÃO 
 

 

O V COLÓQUIO DE LETRAS-BREVES trouxe como tema em 2020 as VOZES 

INDISCIPLINARES: LINGUAGENS, CULTURA E RESISTÊNCIA. A proposta central do 

referido tema era fazer uma reflexão sobre os tempos atuais em que não somente a arte, mas 

outras expressões no que diz respeito as diferentes formas de linguagens sofrem com a tentativa 

de silenciamento. Por isso, a referida proposta de "indisciplina" representa ir de encontro aos 

discursos que pretendem neutralizar as diversas expressões artísticas, e também tencionam 

silenciar a pesquisa científica e a própria língua como instrumento de reflexão crítica. 

Ao estabelecer uma relação com as linguagens, a cultura e os ideais de resistência, o 

evento procurou englobar não apenas o Curso de Licenciatura em Letras, mas também outras 

áreas do contexto das ciências humanas: Pedagogia, Serviço Social, dentre outras áreas. 

No ano em questão, o evento fez uma homenagem ao escritor marajoara Dalcídio Jurandir 

(1909-1979), considerado pela crítica literária nacional como o maior romancista da região 

Norte. Desse modo, tivemos no V Colóquio de Letras a presença de especialistas na obra do 

autor, apresentando suas pesquisas e outras informações que compreendem o legado literário 

deixado pelo romancista amazônico. 

Finalmente, o V Colóquio de Letras recebeu artigos com análises que versam sobre 

diversos temas, especificamente, temáticas oriundas da literatura, da língua portuguesa, da 

linguística e de áreas afins. Gostaríamos de enfatizar que os artigos aqui publicados nesses 

Anais, tanto em sua revisão gramatical, quanto em suas afirmações, citações, autenticidade e 

dados apresentados, são de inteira responsalidade de seus autores e autoras.  

Agradecemos imensamente pelo empenho de cada aluno e aluna, no sentido de 

contribuir com este evento, ao envir seus artigos para fortalecer ainda mais a pesquisa 

acadêmica e o debate em torno de temáticas representativas e relevantes dentro do campo da 

linguagem e de outros ramos do conhecimento humano.  

 

Cordialmente, 

 

Prof. Dr. Luiz Guilherme dos Santos Junior 

(Coordenador geral do V Colóquio de Letras de Breves) 
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MASCULINIDADE NAS ILHAS: A CONCEPÇÃO DOS HOMENS 

MARAJOARAS ACERCA DOS CONCEITOS RELACIONADOS AO 

MACHISMO 
 

Adriano Vieira FARIAS (UFPA) 

Orientadora:  Profa. Dra. Sandra Maria JOB (UFPA) 

Resumo 

Muitos estudos, dentro da academia, têm se voltado para questões relacionadas à mulher. Haja 

vista, nesse sentido, por exemplo, o projeto de pesquisa “O ponto G” que vem sendo 

desenvolvido na Universidade Federal do Pará, Campus Breves, sob a coordenação da Profa. 

Dra. Sandra Maria Job. Com desmembramento desse projeto, surgiu uma pesquisa menor, mas 

nem por isso menos relevante, intitulada “Uma breve leitura do homem marajoara”, sob a minha 

responsabilidade como bolsista Pibic. Nesse contexto, o objetivo desta comunicação é 

identificar e analisar a concepção que os sujeitos entrevistados têm acerca de questões 

relacionadas ao corpo feminino. Para tanto, a pesquisa conta com respaldo teórico (ALMEIDA, 

2006; SIMON, 2016 etc.) e com uma pesquisa de campo que contou com 38 (trinta e oito) 

entrevistados escolhidos, na sua grande maioria, de forma aleatória e, em alguns casos, pelo 

sistema bola de neve, na qual um entrevistado indicou outros e assim sucessivamente. Ao final 

do estudo proposto, observou-se, entre outros aspectos, a naturalidade com que alguns homens 

se autodeclaram machistas e o quanto as respostas da grande maioria deles reproduzem, na 

prática, esse machismo.  

 

Palavras-chave:  Marajó das Florestas; Masculinidade; Corpo Feminino. 

 

Introdução 

 

Muitos estudos, dentro da academia, têm se voltado para questões relacionadas à 

mulher. Haja vista, nesse sentido, por exemplo, o projeto de pesquisa “O ponto G” que vem 

sendo desenvolvido na Universidade Federal do Pará, campus Breves, sob a coordenação da 

Profa. Dra. Sandra Maria Job. Como desmembramento desse projeto, surgiu uma pesquisa 

menor, mas nem por isso menos relevante, intitulada “Uma breve leitura do homem marajoara”, 

sob a minha responsabilidade como bolsista Pibic-interior. Nesta, o objetivo é obter, a partir de 

um questionário semiestruturado, respostas que nos levem a entender o que pensam os 

entrevistados sobre questões relacionadas a gênero e ao corpo feminino. Para tanto, no 

questionário há perguntas abertas tais como: “você se considera machista?”; “você já agrediu 

fisicamente/verbalmente uma mulher?”, entre outras.  

 

Material e metodologia 

 

Para o desenvolvimento da pesquisa foi elaborado um questionário no qual consta o 

total de 15 (quinze) itens. Dentre eles, algumas perguntas eram de múltipla escolha e outras 

abertas. Foram respondidas por 38 (trinta e oito) sujeitos escolhidos de forma aleatória e, em 
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alguns casos, pelo sistema bola de neve, na qual um entrevistado indicou outros e assim 

sucessivamente.  

Os entrevistados foram previamente informados sobre o teor da pesquisa e do sigilo 

do seu nome. Também lhes foi informado que, caso não se sentissem à vontade, poderiam ficar 

à vontade para não responder qualquer uma das perguntas. Uma vez que aceitavam participar 

da pesquisa, as perguntas lhes eram feitas e, caso o entrevistado se revelasse mais prolixo nas 

respostas, pedia-lhe a autorização para gravar no aparelho celular a sua fala. Depois as falas 

foram transcritas.  

A análise do questionário, por abranger muitas perguntas todas com teor e respostas 

relevantes, está sendo feita por partes. Neste momento nos ateremos às respostas das perguntas 

“você se considera machista?” e “você já agrediu fisicamente/verbalmente uma mulher?”. 

Busca-se analisar a relação entre as respostas e se uma é consequência ou não da outra no 

contexto da narrativa do sujeito entrevistado.  

 

Resultados e discussão 

 

 A ideia de dominação masculina tende a fortalecer o pensamento de que o homem 

sempre será superior às mulheres, o que indiretamente culmina em muitas atitudes e ações 

machistas por parte dos homens e, inclusive, de algumas mulheres.  Atitudes com teor machista 

acontecem desde sempre na nossa sociedade e, felizmente, isso tem sido alvo de discussões na 

sociedade e na academia.  

Um dos principais reflexos do machismo é a violência contra a mulher, assunto que 

tem tomado cada vez mais espaços na mídia pelo aumento do número de casos que estão 

acontecendo. Prova de que os casos de agressões femininas é uma matéria publica pelo jornal 

O Globo, no dia 17 de outubro de 2019. De acordo com a reportagem feita pelo jornalista 

Gabriel Morais, o governo recebe uma denúncia de agressão contra mulher a cada seis minutos. 

A publicação afirma também que entre janeiro e agosto de 2019, o serviço 180 (número 

disponibilizado para denúncias contra agressões físicas contra a mulher) do Ministério da 

Mulher, Família e dos Direitos Humanos recebeu cerca 65 mil denúncias de agressões ou 

violações dos direitos humanas, sendo aproximadamente 47 mil referentes à violência 

doméstica. Esses dados do jornal O Globo mostram como as agressões físicas estão presente na 

vida das mulheres. 

Ser e/ou ter atitudes machistas não se restringe apenas a agressões físicas, existem 

também muitas outras ações consideradas de cunho machista e, consequentemente, danosas 

para a vida da mulher, como, por exemplo, ofensas verbais.   
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Mas como, em pleno século XXI, há homem/mulher machista? Os pesquisadores 

Antonio Teixeira de Barros e Elisabete Busanello (2019) no artigo “Machismo discursivo: 

modos de interdição da voz das mulheres no parlamento brasileiro”, afirmam durante seu 

embasamento teórico que “uma das formas de reprodução e perpetuação da dominação 

masculina é por meio da linguagem. Afinal, a linguagem é portadora do poder de construir 

representações simbólicas sobre o mundo social”. Barros e Busanello consideram esse tipo de 

dominação como machismo discursivo, isto é, por meio da fala, o homem consegue estruturar 

e defender sua imagem de dominador; enquanto as mulheres continuam sendo diminuídas no 

seu âmbito social. 

De maneira geral, segundo a pesquisadora Isabela Petrini Moya, em seu artigo 

Machismo: você entende mesmo o que significa, o machismo está ligado a legados que foram 

deixados pela cultura da sociedade patriarcal, na qual o homem é o provedor da casa e a mulher 

está submissa à vontade masculina. 

O machismo não tem fronteiras. Ou seja, vivemos em uma sociedade machista e, 

consequentemente, o Marajó não está ileso. Neste contexto, o que os homens marajoaras, em 

particular os de Breves, pensam sobre machismo e violência de gênero? E o que buscou saber 

parte desta pesquisa da qual sou responsável. 

Em relação aos sujeitos entrevistados, segue dados sobre a faixa etária, grau de 

escolaridade e como se autodeclaram em relação à cor. 

                                                                                               

  

                                                                         

7,8%

39,4%
31,5%

21,3% 16 a 19 anos

20 a 30 anos

31 a 50 anos

51 a 70 anos

23,6%

42,1%
5,4%

28,9%
Negro

Branco

Indígena

Outros (pardo)

FAIXA ETÁRIA 

 De 16 a 19 anos 03 

De 20 a 30 anos 15 

De 31 a 50 anos 12 

De 51 a 70 anos 08 

RAÇA 

Negro  09 

Branco  16 

Indígena  02 

Outros (Pardo) 11 

   Tabela 01: Faixa etária dos entrevistados                             Gráfico 01: Faixa etária 

  Tabela 02: Raça que os entrevistados se declararam                      Gráfico 02: Raça 
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E, conforme pode ser observado nos 

gráficos acima, temos representantes masculinos do analfabeto ao graduado. Da mesma forma, 

no que diz respeito à idade, ela é variável. 

As perguntas seguintes do questionário (Você se considera machista? Já agrediu 

verbalmente ou fisicamente uma mulher?) foram feitas ao entrevistado sem nenhuma 

explicação anterior, por parte do pesquisador, sobre o que é machismo e violência de gênero. 

A intenção era também saber se os entrevistados têm uma concepção, um conhecimento sobre 

tais temas, pois, ainda existem muitos homens que têm uma visão equivocada do que é o 

machismo e por esse motivo acabam tendo dificuldade em se identificar como machista.  

Na sequência, serão expostos a tabela 04 os gráficos 04 e 05, mostrando o total das 

respostas dos 38 entrevistados sobre os assuntos em específico.   

 

PERGUNTAS SIM NÃO 

Você se considera machista? 22 16 

Já agrediu verbalmente e/ou fisicamente alguma mulher? 22 16 

                Tabela 04: Perguntas sobre machismo e violência contra mulher 

10,5%

10,5%

10,5%

21%
10,5%

37%

Analfabeto

Fundamental
completo
fundamental
incompleto
Médio
completo
Médio
incompleto

GRAU DE ESCOLARIDADE 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

Analfabeto 04 

Completo 04 

Incompleto 04 

ENSINO MÉDIO 
Completo 08 

Incompleto 04 

ENSINO 

SUPERIOR 

Completo 14 

Incompleto 00 

 

 
         Tabela 03: Grau de escolaridade                                          Gráfico 03: Grau de escolaridade  
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Antes de começarmos a análise de fato, é importante esclarecer que apesar do número 

de entrevistados que afirmaram que são machistas e os que já agrediram alguma mulher ser o 

mesmo, isso não significa que todos que responderam sim em uma pergunta, responderam da 

mesma maneira na pergunta seguinte. Por exemplo, o entrevistado 36, de 24 anos, durante a 

entrevista, afirmou que não se considera machista; entretanto, já cometeu uma agressão contra 

mulher. 

Agora partindo para os dados em si, surpreendentemente, durante a realização das 

entrevistas, tendo em vista que ainda há certa resistência dos homens em se admitirem 

machistas, a maioria dos homens (57,8% dos entrevistados), afirmaram que se consideravam 

machistas, e levando em consideração o contexto local. Essa postura de se assumir machista 

deve ser observada, pois, sabe-se o quão difícil é um homem, na sociedade atual, ter a 

consciência e entender que ele pode sim estar causando um mal, de alguma forma, para as 

mulheres. 

Entretanto, alguns dos entrevistados que admitiram que são machistas, utilizavam 

vários argumentos para, de certa forma, se livrarem da culpa do próprio machismo. Por 

exemplo, o entrevistado 05 (para manter o anonimato dos entrevistados, todas as entrevistadas 

são identificadas apenas pela ordem em que ocorreram) afirmou que “mesmo eu tentando 

mudar meus pensamentos, algumas vezes acabo sendo machista, é natural”. Ou seja, o 

entrevistado tentou justificar o machismo como algo natural, que faz parte da vida, tirando 

assim o peso que seus atos podem causar para as mulheres.  

Quando questionado se achava que haveria uma forma de mudar a atitude de achar que 

o machismo é algo natural, o entrevistado disse o seguinte: “O machismo só vai deixar quando 

as pessoas mudarem seus pensamentos, isso é muito complicado”. Nota-se que há uma 

dificuldade em, pelo menos, tentar reverter o atual quadro de machismo. Como dito no tópico 

57,8%
42,2%

Se considerar machista

SIM
NÃO

57,8%
42,2%

Violência contra mulher

Já agredi

Nunca agredi

Gráfico 04: Sobre o entrevistado                                 Gráfico 05: Se o entrevistado já teria 

     se considerava machista                                                  agredido alguma mulher 
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anterior, os homens não falam sobre o machismo pelo medo de perder todos os privilégios que 

têm, logo é um assunto que, infelizmente, é deixado de lado. 

Alguns entrevistados (exemplo do entrevistado 05, citado acima) afirmaram que o 

machismo é algo que está “enraizado no homem”. É fato que ainda vivemos em uma sociedade 

extremamente machista, na qual, em alguns lugares, a figura do homem é muito respeitada e 

colocada acima da figura da mulher, por esse motivo, em certas circunstâncias o machismo era 

repassado ao longo das gerações.  

Atualmente, devemos observar qual o perfil do homem que utiliza esse tipo de 

argumento. Se nos depararmos com um homem relativamente jovem, com o ensino superior 

completo, que tem acesso a todas as informações necessárias para discernir o quão prejudicial 

é o machismo, esse argumento cai por terra, pois a partir do momento que possuímos o 

conhecimento, não deveríamos, teoricamente, cometer mais esse erro. 

Para podermos comprovar a diferença que a falta de informações pode fazer no 

momento de expormos nossos conceitos sobre determinados assuntos, vamos comparar duas 

entrevistas. A primeira é de um senhor analfabeto de 63 (sessenta e três) anos, que reside na 

zona rural (entrevista 07), a segunda é de um homem de 27 (vinte e sete) anos, com o ensino 

superior completo, que mora na zona urbana (entrevista 13). 

O senhor de 63 anos, quando questionado se se considerava machista, afirmou que 

não, pois, ele disse que nunca tinha “batido” na mulher dele. Após essa fala, eu o questionei se 

ele achava que o machismo ocorria somente quando um homem agride uma mulher, ele 

respondeu o seguinte: “Pra mim é”. 

Já o entrevistado 13 (treze), de 27 anos, se considerou machista e descreveu o 

machismo de uma forma mais ampla. Afirmou que o machismo é um pensamento muito forte 

na sociedade, porém é algo, de acordo com ele, “muito errado. Questionado sobre se ele 

percebia que estava ocorrendo uma evolução social em relação ao machismo, ele disse o 

seguinte: “Aqui no Marajó eu acho que não. Apesar de muita gente dizer que é livre de 

preconceitos, isso não é verdade, no fundo essas pessoas acabam julgando e quando isso ocorre 

fica meio que provado como isso faz parte da nossa cultura”. 

Como foi exemplificado, há uma grande diferença de pensamentos, analisando a 

resposta dos entrevistados, sobre o que é de fato o machismo. Enquanto o senhor tem um 

conceito arcaico sobre o tema, o entrevistado 13 (treze) consegue desenvolver uma resposta 

mais elaborada, com mais base de informações. Isso acontece justamente pelo diferente 

contexto social dos entrevistados, um teve oportunidade de estudar e o outro não. O fato de o 
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senhor ter uma visão antiga sobre o tema reforça a ideia de que devemos levar em consideração 

vários fatores para podermos julgar atitudes machistas. 

O segundo ponto da tabela 2 diz respeito à violência contra mulher. Dos 22 (vinte e 

dois) homens que admitiram já ter agredido uma mulher, pelo menos uma vez, a maioria disse 

que essa agressão foi verbal. Como de praxe, essas agressões foram contra mulheres próximas 

dos entrevistados, como, por exemplo, irmãs e esposas. 

Alguns dos homens que foram entrevistados confirmavam que já haviam agredido suas 

esposas, mas que essas agressões sempre foram verbais. No caso do entrevistado 13, ele disse 

que já insultou sua esposa, ele disse o seguinte: “Foi uma vez que eu tava discutindo com a 

minha esposa e acabei falando coisas muito duras pra ela.”.  Já o entrevistado 15 afirmou que 

“é comum eu falar alguma coisa pra minha mulher que eu vá me arrepender depois”. 

Ficou nítido durante as entrevistas, que os homens que afirmavam que já haviam 

agredido mulheres verbalmente, usavam essa justificativa para, de certo modo tirar uma 

responsabilidade de si, pois, para eles, um xingamento não se compara com um tapa na cara, 

como no caso do senhor de 63 anos, por exemplo. 

Esse pensamento que o machismo apresenta se restringe apenas agressões físicas ainda 

é um grave problema social. Não se pode desconsiderar outros fatores que já foram citados ao 

longo do texto, isto significa que ainda há um grande caminho a ser percorrido para solucionar 

o a questão do machismo e as consequências que ele acarreta na sociedade, sendo a violência 

conta a mulher o mais grave. 

 

Considerações Finais 

  

Em síntese, o presente trabalho apresenta dados sobre temas que, atualmente, estão 

sendo debatidos com muita frequência na sociedade, que são machismo, violência contra 

mulher e a forma como a concepção de masculinidade está associada ao ser machista. Para isto, 

tomamos como base conceitos de diversos pesquisadores dos temas, após esse momento, 

verificamos como esses conceitos se enquadram na realidade marajoara. 

De maneira geral, a maioria dos homens que foram entrevistados afirmaram que se 

consideram machistas e que já agrediram alguma mulher, 57,8% em ambos os casos. 

Entretanto, boa parte desses homens busca justificar de alguma forma, seja alegado que o 

machismo só acontece quando mulher é agredida fisicamente, tirando a gravidade da violência 

verbal.  

Por fim, este trabalho buscou analisar o que pensa e entende o homem marajoara no 

que tange ao machismo/machista e à agressão contra mulher e, infelizmente, foi possível 
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detectar que o machismo ainda é uma realidade muito forte e presente dentre os entrevistados 

e, consequentemente, na sociedade que representam. Contudo, também é perceptível nos 

mesmos, ao menos na maioria deles, um alerta aceso para o fato de que há algo sobre o que se 

pensar, rever no que tange à maneira de o homem pensar e agir em relação à mulher. E isso não 

deixa de ser um pequeno passo para uma sociedade menos hostil para com as mulheres da 

região – ainda que há longo, um longo prazo.  
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LINGUAGEM E INTERAÇÃO: A UTILIZAÇÃO DAS FIGURINHAS DE 

WHATSAPP COMO FERRAMENTA DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
 

Agél Dias NONATO (UFPA)1 

Orientadora: Profa. Dra. Cínthia Lima NEVES (UFPA) 

 

Resumo 

O presente artigo nasceu a partir das experiências tecnológicas e pedagógicas inseridas de forma 

concreta em sala de aula. As inovações tecnológicas constituem-se ferramentas essenciais na 

compreensão de relação entre falantes e não resta dúvida que funcionam até como base para 

investigações epistemológicas no que se refere ao processo de ensino aprendizagem, e, é 

bastante ampla a área que ela alcança, visto que, permite estudos comparativos com falantes 

com características distintas e como estes reagem um para com o outro. Quanto à metodologia, 

o estudo é de caráter qualitativo e envolve pesquisa documental e bibliográfica. Nessa área, este 

trabalho tem por objetivo apresentar o WhatsApp como uma ferramenta cooperativa e 

colaborativa no processo de ensino-aprendizagem em uma comunicação digital entre pessoas, 

evidenciando relações semânticas, como, sinônimos e homônimos, e, figuras de linguagem, 

como a ironia, expressas na forma de figurinhas de aplicativo, um recurso bastante usado nesse 

meio de comunicação, que possui sentidos de utilidades diversos. 

 

Palavras-chave: WhatsApp; Figurinhas; Semântica; Figuras de Linguagem. 

 

Considerações Iniciais 

 

Com a presença de diversas linguagens, não paramos de inventar novas formas de 

comunicação. Com os correios e telefones passamos a produzir e circular mensagens cada vez 

mais longe. Aparelhos, traduzem conversas para diversos idiomas em tempo real, inteligências 

artificiais escolhem um potencial de casais para um bate-papo. No futuro, assistente inteligente 

falarão por nós para ajudar nas tarefas do dia a dia, hologramas nos aproximarão com pessoas 

do outro lado do mundo, como se elas estivessem aqui do lado. Interfaces eletrônicos poderão 

tornar possível, até a comunicação por pensamentos. Isso é possível com as inovações 

tecnológicas que permitem ajudar ou desenvolver métodos mais eficazes de se comunicar em 

apenas um “clique”. 

O presente trabalho tem como finalidade apresentar algumas características do meio 

de comunicação WhatsApp, suas funções, bem como, apresentar mecanismos dialógicos, 

interação, inclusão de pessoas que utilizam desse meio. Pretende-se, ainda, apresentar duas 

relações de sentido veiculadas pelas figurinhas, um recurso bastante usado na comunicação 

entre dois ou mais falantes, em grupos ou conversas privadas. 

 

                                                 
1Acadêmico do Curso de Licenciatura Plena em Letras/2017 pela Universidade Federal do Pará – UFPA, Campus 

Universitário do Marajó – Breves/PA. Ageldias86@gmail.com 
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Trabalho com gênero de texto 

 

Ao falarmos em gênero, logo nós fazemos uma pergunta: “o que é gênero?”. Antes 

mesmo de responder essa pergunta cabe a nós uma simples observação histórica do surgimento 

dos gêneros, revela que, os povos de uma cultura essencialmente oral desenvolveram um 

conjunto limitado de gêneros. Desta forma, após a invenção da escrita alfabética, por volta do 

século VII a. C, multiplicaram-se os gêneros, surgindo os típicos da escrita. Numa terceira fase, 

a partir do século XV, os gêneros expandem-se com o florescimento da cultura impressa para, 

na fase intermediária de industrialização iniciada no século XVII, dar início a uma grande 

ampliação. 

Respondendo à pergunta feita no início, Marcuschi (2003) corrobora: 

Já se tornou trivial a ideia de que os gêneros textuais são fenômenos históricos, 

profundamente vinculados a vida cultural e social. Fruto de trabalho coletivo, 

os gêneros contribuem para ordenar e estabilizar as atividades comunicativas 

do dia a dia. São entidades sócio discursivas e formas de ação social 

incontáveis em qualquer situação comunicativa (MARCUSCHI 2003, p. 183). 

 

Como mencionado, já não se torna tão difícil constatar que nos últimos dois séculos 

foram as novas tecnologias, em especial as ligadas à área da comunicação, que proporcionaram 

o surgimento de novos gêneros textuais. 

A tecnologia favorece o surgimento de formas inovadoras, mas não absolutamente 

novas, veja-se o caso do telefonema, que apresenta similaridade com a conversação que lhe 

preexiste, mas que, pelo canal telefônico, realiza-se com características próprias. 

Ao analisarmos alguns aspectos da relação entre a língua falada e a língua escrita fica 

claro que, cada modalidade tem suas especificidades, como aponta Marcuschi: 

Como lidamos com materiais orais e escritos, há uma distinção interessante. 

Transcrever a fala é passar um texto de sua realização sonora para uma forma 

gráfica com base numa série de procedimentos convencionalizados. 

Seguramente, neste caminho, há uma série de operações e decisões que 

conduzem a mudanças relevantes que não podem ser ignoradas 

(MARCUSCHI 2010, p. 49). 

Mídia Virtual e Ensino 

 

A evolução das tecnologias digitais de informação e comunicação tem transformado 

profundamente a sociedade em todas as suas dimensões, inclusive na educação. 

Os meios de comunicação representam os veículos ou instrumentos designados para 

difundir a informação entre a sociedade. 
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A partir do desenvolvimento da ciência e das novas tecnologias, os meios de 

comunicação têm avançado significativamente, proporcionando a difusão dos conhecimentos e 

da comunicação no mundo. Segundo a “teoria da comunicação’’, o emissor (locutor) é aquele 

que emite a mensagem e, por sua vez, o receptor (interlocutor) é aquele que recebe e a 

decodifica. O “canal de comunicação’’ designa o local, o meio pelo qual a mensagem será 

enviada para o receptor. Assim, o meio de comunicação social se aproxima do canal à medida 

que ele representa o veículo entre emissor e o receptor, que pode ser linguagem escrita, sonora, 

áudio visual, etc. 

A crescente expansão do uso de computadores nas escolas nos mais diversos níveis, 

tem pressionado professores e educadores a utilizarem as novas tecnologias nos processos de 

ensino-aprendizagem. A escola que utiliza a tecnologia na educação é uma escola orientada 

para o futuro, mediante a agregação de uma educação mais diversificada e construtiva. 

As novas mídias comunicacionais (também chamadas de atuais ou contemporâneas), 

como é o caso do WhatsApp, transformaram a rotina e a forma de interação entre pessoas, 

causando também um reflexo nas mídias tradicionais que acabaram modificando a estrutura 

dos processos de informação e comunicação. 

Em princípio, é possível destacar para que o estudo da comunicação virtual na 

perspectiva dos gêneros, particularmente são interessantes porque a interação on-line tem o 

potencial de acelerar enormemente a evolução dos gêneros, tendo em vista a natureza do meio 

tecnológico e os modos como se desenvolve. Esse meio propicia, ao contrário do que se 

imagina, uma “interação altamente participativa”. 

Podemos observar visões diferentes do uso: 

É justamente pelas distintas práticas sociais desenvolvidas nos diversos 

domínios discursivos que sabemos que nosso comportamento discursivo num 

circo não pode ser o mesmo que numa igreja e que nossa produção textual na 

universidade e numa revista de variedades não será a 

mesma.Consequentemente, os domínios discursivos operam como enquadres 

globais de superordenação comunicativa, subordinando práticas 

sóciodiscursivas orais e escritas que resultam nos gêneros (MARCUSCHI 

2010, p. 194). 

O WhatsApp 

 

Mas, afinal, o que é WhatsApp? Um dos conceitos mais populares sobre o WhatsApp 

é: Um aplicativo multimídia de comunicação instantânea e a sua principal função é a troca de 

mensagem de textos, vídeos, imagem entre usuários, e é compatível com dispositivos móveis 

como tablete, Smartphones e iPaD com acesso à internet. 
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Com a criação de ferramentas comunicativa como esta, melhorou de forma expressiva 

de como e por onde se comunicar. E como todo meio de comunicação, o WhatsApp precisou 

necessariamente se adequar ao meio inserido, um público de usuários em sua maioria jovens, 

inteligentes, ligados às tecnologias e às novidades desse tipo de recurso. Nesse sentido, 

precisaria após essa adequação, fornecer barras ou suporte que atraíssem cada vez mais esse 

público-alvo, fazendo com que os mesmos se interessassem por esse suporte de comunicação, 

e expandissem sua acessibilidade a outras pessoas, demonstrando sua facilidade de 

comunicação e de manuseio por suas experiências com o aplicativo. 

Com isso, devido as atualizações dos aplicativos, novas melhorias e meios de se 

comunicar surgem facilitando cada vez mais a interação social com o meio que as mesmas 

vivem. As figurinhas então, emergem de uma dessas atualizações do WhatsApp, interagindo de 

forma imediata com os usuários. Tendo uma excelente aceitação pela grande maioria das 

pessoas. Cerca de 90% de usuários utilizam a mesma na hora da conversa pelo aplicativo, 

existem também aqueles 10% que preferem aquela conversa “tradicional’’, sem interferência 

no diálogo por meio das figurinhas do WhatsApp. 

A mais recente atualização do WhatsApp adicionou mais recurso ao aplicativo, os 

sticks. São 12 coleções de figurinhas disponíveis, a novidade foi disponibilizada para usuários 

de Smartphones, como mostra a figura 1. 

 

 

Figura 1: Conjunto de sticks. 

 

Assim como já vem disponíveis alguns conjuntos de sticks no próprio WhatsApp, já 

existem outros aplicativos que dão suporte para a criação dessas figurinhas. Fazendo com que 

as pessoas se familiarizem mais com as mesmas. Deste modo, fica mais fácil fazer a introdução 

delas no nosso cotidiano, como exemplo na figura 2. 
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Figura 2: Sticks criadas a partir de outros aplicativos. 

 

O uso dessas figurinhas não está limitado só pelas figuras que o WhatsApp fornece, o 

usuário pode criar suas próprias figurinhas, utilizando imagem, fotos, mensagens que desejar.  

Esse tipo de comunicação iconográfica tende a expressar de forma mais informal o 

conteúdo expresso na conversa em questão. Esse meio de transmissão visual acaba abrangendo 

um público maior e mais diversificado, por isso, essas figurinhas que muitas das vezes são 

icônicas e acabam assumindo um papel importante no meio da comunicação, que por alguns 

podem ser vista como falta de cuidado, mas que entendem como meio mais simplificado de 

transmitir a mensagem ao receptor. 

Tais recursos do aplicativo servem como uma forma de comunicação mais rápida, 

sendo que ao utilizarmos elas, estão substituindo frases inteiras que iriamos escrever por 

figurinhas, sendo que são utilizadas de modo mais rápido e prático, podendo estas serem 

interpretadas, havendo interações e diversões no momento da comunicação. 

Como um ponto positivo, tais recursos podem assumir o espaço que a lacuna da escrita 

deixa na conversa, pois quando se transmite um texto da oralidade para a escrita acaba se 

perdendo elementos importantes na comunicação como gestos e expressões faciais no momento 

da comunicação. Como por exemplo, na conversa entre dois amigos; (Pedro e Eduarda): 

Eduarda: – Amigo, já faz muito tempo que estamos conversando! Você não acha? 

Pedro: – Também acho, amiga! Vou dormir para descansar um pouco. 

Eduarda: – Também vou. Estou com muito sono. 

Eduarda: -  
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Acima podemos notar a conversa entre dois adolescentes, Pedro e Eduarda (nomes 

fictícios). Nota-se que um determinado momento da conversa foi inserido uma figurinha, a 

mesma serviu para ocupar a lacuna deixada pela passagem da oral para escrita, servindo de 

âncora para expressar o real sentimento que ela estava sentindo no exato momento da conversa, 

que era sono. Identificando assim, por meio mais simplificado usando a expressão facial 

apresentada pela figurinha para transmitir a mensagem ao receptor. 

Na oralidade, temos expressões faciais/corporais que na hora de nos comunicarmos. 

Com isso, essas expressões são parcialmente recuperadas pela forma de escrever. E as 

figurinhas vêm servir para isso, intensificar de maneira mais consistente essa função, vindo 

recuperar essas expressões pelas figurinhas de WhatsApp. 

Os gestos e as palavras são modos de representação, então, são multimodais, ou seja, 

têm que haver pelo menos dois. A entonação, o gesto, a forma como eu digo, como eu verbalizo, 

uma determinada sentença vai determinar o que eu quero realmente dizer. 

Hoje, cada vez mais está havendo uma mudança. A publicidade, por exemplo, nós 

andamos pelas ruas e olhamos para os outdoors, eles estão cheios de figuras e o que menos tem 

é escrita, escrita alfabética. Justamente, depende da forma como vai interagir com o leitor. Se 

você que faz um outdoor cheio de texto, você que vai passando de carro não tem tempo de ler. 

Assim se compara as figurinhas de WhatsApp, como meio ou forma de comunicação rápida, 

que só de um olhar já podemos identificar o que o emissor quer repassar em uma só figura, 

substituindo de momento a escrita e a oralidade. 

Depois de mostrar algumas funções, o que são, para que serve e quem usam figurinhas 

de WhatsApp, mostraremos uma sequência de figuras desse aplicativo e seu real sentido e 

podendo ser interpretadas de várias maneiras. 
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Neste sentido, abordaremos a questões de relação de sentidos e figuras de 

linguagem(ironia), na qual as mesmas podem ser trabalhadas e inseridas em sala de aula com 

ajuda das figurinhas de WhatsApp. 

 

Relações de Sentido: homônimos e sinônimos 

 

Homônimos: 

 

À medida que a tecnologia emergente continua a entrar na sala de estudos sociais, os 

professores precisam abordar a interação dessa tecnologia para que se aprimore o aprendizado 

de seus alunos. 

Para Marcuschi (2010): 

Deve ter ficado claro que há muito mais gêneros na escrita do que na fala, o 

que é de certo modo surpreendente, mais explicável pela diversidade de ações 

linguísticas que praticamos no dia- a- dia na modalidade escrita. As 

civilizações em que a escrita tem um papel central nas tarefas do dia- a- dia, 

mormente no comércio, indústria e produção do conhecimento, tendem a 

diversificar de maneira acentuada as formas textuais utilizadas. Essa tendência 

torna de algum modo difícil a vida do cidadão comum que já não consegue 

dominar com facilidade essa verdadeira selva textual (MARCUSCHI 2010, p. 

198). 

 

Podemos fazer uso de sua função inicial para o seu uso em sala de aula, abordando 

questões e assuntos de Língua Portuguesa e suas tecnologias, também podem ser inclusa outras 

disciplinas de forma mais tecnológica, utilizando este aplicativo como suporte de ensino para 

os alunos. As figurinhas serão o corpo central como meio de ensino, na qual a maioria dos 

jovens tem domínio tanto na criação, quanto no armazenamento, assim fazendo uso delas 

quando quiserem. 

A semântica é uma área importante no estudo da linguística, pois analisa o significado 

das palavras e dos textos dentro do idioma. Dentro dessa área encontra-se os Homônimos e 

Sinônimos, que podem ser trabalhados em sala de aula em forma de figurinhas de WhatsApp 

facilitando o aprendizado dos alunos, pois será utilizado como suporte de aprendizagem no qual 

a grande maioria possuem ou/e faz uso. 

Homonímia, situação em que as palavras que possuem significados diferentes, mas 

que possuem a mesma pronúncia. Os homônimos se divide em três partes; homônimos 

homófonos: mesma pronuncia, mas com grafia e significado distintos. Um exemplo: o moleton 

escuro ficou ruço porque foi lavado com água sanitária, ruço = desbotado. – Não sabia que seu 

avô materno era russo, russo = mora na Rússia. 
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Homônimo homógrafos: possuem a mesma grafia, porém o som e o significado são 

diferentes. Exemplo: Estou com muita sede. Sede = vontade de beber algum líquido. 

A sede do clube agora é em outro bairro. Sede = localidade. 

Homônimo perfeitos: iguais na grafia e na pronúncia, contudo os significados são 

opostos. Exemplo: O verão deste ano promete! Verão = estação do ano. Vocês ainda verão o 

meu sucesso! Verão= futuro do verbo ver. 

Para Marcuschi (2010): 

Um dos aspectos fascinantes e pouco esclarecidos nesse quadro é o que diz 

respeito a correlação dos gêneros textuais como fala e escrita. Parece que o 

contínuo verificado entre fala e a escrita também tem seu correlato no contínuo 

dos gêneros textuais enquanto forma de representação de ações sociais. Se 

observamos a questão sob esse ângulo veremos que a comparação entre fala e 

escrita suscita novas hipóteses para ánalise do fenômeno (MARCUSCHI 

2010, p. 190). 

Figurinha 1                                  Figurinha 2                                           Figurinha 3

                   
 

Observa-se que as figurinhas de WhatsApp, podem ser introduzidas como forma de 

ensino em sala de aula. Da mesma vertente que se observa a questão dos homônimos. 

Na figurinha 1 – nota-se que a mesma trabalha de forma concreta e diversificada a 

questão dos homônimos perfeitos. Comparando as grafias iguais das palavras, com a mesma 

pronúncia das duas, mas sendo que ambas possuem significado distinto: impressão (intuição de 

algo, imagem criada de algo) impressão (imprimir, copiar, xérox). 

Da mesma forma que, a figurinha 3, pode ser comparada e analisada com os 

homônimos homófonos, onde em sua semântica o mesmo, junto com a figuinha possui sons 

iguais ao se pronunciar, mas tendo significado e grafia diferentes.. 

Sem comentários (nada a comentar). 

Cem (quantidade mátemática significativa, valor 10 dezenas). 

Finalmente, as estratégias de ensino supõem a busca de intervenções no meio escolar 

que favoreçam a mudança e a promoção dos alunos a uma melhir compreensão dos gêneros e 

das situações de ensino que lhes correspondem. 

Sinônimos: 
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Também aqui, o fenômeno sinonímico será um elemento previamente introduzido no 

texto, e, que é de suma importância na progressão dos alunos, onde ele pode servir como 

respaldo para os professores no encaminhamento das atividades de análise, e o mesmo pode ser 

usado e empregado de forma sucinta e de várias maneiras. As figurinhas de WhatsApp são uma 

ferramenta que pode ser utilizada como “um quadro expositivo” para o ensino e aprendizagem 

do mesmo, e abordando diversos assuntos. 

Sinônimos são palavras que guardam entre si um significado e/ou uso comum. 

Exemplo: Belo e bonito/ comprido e alto 

São palavras com grafias diferentes, mas que possuem os mesmos significados. 

As figurinhas mais uma vez mostrando seu uso didático, facilitando cada vez mais a 

maneira de ensinar e aprender, exemplo disso; 

      Figurinha 4                                           Figurinha 5 

                                      

Observa-se o sinônimo na figurinha 4, a imagem de uma mordida em uma parte do 

corpo de uma pessoa com a legenda “não te morde”. Sendo que, a junção das mesmas, formam 

um significado único, ou seja, uma gíria popular paraense na qual não entraremos em detalhes, 

mas que possui o mesmo significado (sinônimo) que quer dizer “não se preocupe, não se 

estresse”. Fazendo sinônimo a legenda com a imagem. 

Da mesma forma, a figurinha 5, aborda o sinônimo de forma simplificada e 

“diversificada”, na qual a mesma trabalha a imagem em conjunto com a legenda dando 

coerência para a mesma. 

Homem ralado (imagem) + rapá tu é ralado (frase) = pessoa que só dá preocupação, 

só faz coisa errada. 

Sabemos que as gírias são expressões que ganharam novos significados no cotidiano 

de cada cidade. Mas as gírias podem ter significados diferentes em cada região. 

Sabemos que as gírias são expressões que ganharam novos significados no cotidiano 

de cada cidade. Mas as gírias podem ter significados diferentes em cada região. 
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Figuras de Linguagem: Ironia 

 

Figuras de linguagem são recursos que dão novos significados para um texto, dando 

mais expressividade a ele. Dependendo da função, elas são classificadas em: de som ou de 

harmonia, de palavras ou semântica, de sintaxe ou de construção e de pensamento. Como 

podemos observar a tabela abaixo. 

 
 

                                                        Figura 5 

 

Fonte: https://www.linguaportuguesa.blog.br/apostila-figuras-linguagem 

Ainda com relação aos aspectos padagógicos, é importante ressaltar a forma como os 

conteúdos são trabalhados no objeto de aprendizagem. Novamente, entendemos aqui como 

suporte de um gênero um lócus físico ou virtual com formato específico que serve de base ou 

ambiente de fixação do gênero com texto. Dito isso, a figura de linguagem ironia pode ser 

facilmente trabalhada em sala de aula utilizando o WhatsApp como suporte, em especial, 

trabalhar a ironia em forma de figurinhas deste aplicativo. 

A ironia é uma forma de expressão literária ou uma figura de retórica que consiste em 

dizer o contrário daquilo que se quer expressar. 

Exemplo:  

Professor: – Amanhã não terá aula. 

Aluno: – Fico triste com uma notícia dessa. 
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Quando se transmite um texto da oralidade para escrita, acaba-se perdendo algo 

importante na comunicação, gestos e expressões corporais. E a figurinha de WhatsApp vem 

para transmitir esses gestos perdidos. 

A figurinha de WhatsApp vem para servir como um “suporte” mais rápido na hora da 

aprendizagem do aluno, pois o que é visto acaba sendo compreendido melhor, pois facilita o 

que se deve aprender no que se diz em relação ao assunto trabalhado. 

Exemplo 2:  

Professor: – Caros alunos, aviso que no sábado teremos aula. 

 Aluno: – Ótimo. 

 

A expressão facial exposta na figurinha é contraditória com a mensagem empregada 

na mesma. 

Considerações finais 

 

O objetivo desse trabalho foi apresentar algumas considerações sobre a importância 

das mídias educacionais, bem como as possibilidades do uso da ferramenta WhatsApp nas aulas 

de língua portuguesa. 

Com a tecnologia as aulas tornar-se mais rápida, interessantes e sem muitos gastos 

com materiais didáticos, o seu lugar em todas as salas de aula é uma confirmação de que são 

importantes no contexto escolar, desta forma, à medida que os professores se envolvem com 

novas iniciativas tecnológicas que colocam aplicativos no contexto educacional junto com 

outros recursos ao alcance de seus alunos, é importante que eles abordem a integração da 

tecnologia de uma maneira sistemática.  
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Ao longo desse trabalho, pretendeu-se mostrar que o WhatsApp pode ser incluído no 

processo de ensino-aprendizagem em sala de aula, fazendo uso também dos seus próprios 

recursos existentes. As figurinhas se mostraram eficazes nesse processo, facilitando e 

proporcionando aos alunos uma compreensão melhor das temáticas. Abordando diversas áreas 

dos estudos de forma simplificada, tudo isso com ajuda do professor e seus conteúdos 

programáticos. 
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ANÁLISE ESTRUTURAL DO CONTO O SINALEIRO DE CHARLES 

DICKENS 
Ana Flávia Gomes FERREIRA2 

Resumo 
O conto, campo vasto de seres, de fantástico ou de acontecimentos, muitas vezes torna-se um 

amplo campo para inúmeras leituras. Neste contexto, o presente trabalho tem por objetivo 

analisar a estrutura do conto O Sinaleiro, de Charles Dickens, buscando, a partir dessa leitura 

interpretativa, melhor compreender uma das produções desse autor. Para tanto, a pesquisa de 

cunho bibliográfico conta com autores como, Cândida Vilares Gancho (2006) e o próprio 

escritor, Charles Dickens que respaldarão as possíveis interpretações, entre outros aspectos. 

Interpretações estas que levou à conclusão de que o autor traz uma trama envolvente em que a 

leitura se torna atraente e nos instiga a interpretar os seus acontecimentos, sem que perdemos 

qualidade de leitura. É comum em suas obras o autor tecer críticas sociais, nesse conto não se 

faz diferente, aqui vemos as condições insalubres onde profissionais sinaleiros e outros 

trabalhavam, com instalações precárias, isolamento e sem assistência. O Sinaleiro é um 

exercício a imaginação e uma ótima companhia numa madrugada escura para os amantes das 

leituras que envolvam fantasmas e o sobrenatural. 

 

Palavras-chaves: Análise; Conto; O Sinaleiro; Charles Dickens. 
 

Introdução 

 

O conto, campo vasto de seres, de fantástico ou de acontecimentos, muitas vezes torna-

se um amplo campo para inúmeras leituras. Neste contexto, o presente trabalho tem por objetivo 

analisar a estrutura do conto O Sinaleiro, de Charles Dickens, buscando, a partir dessa leitura 

interpretativa, melhor compreender uma das produções desse autor. Para tanto, a pesquisa de 

cunho bibliográfico conta com autores como, Cândida Vilares Gancho (2006) e o próprio 

escritor, Charles Dickens que respaldarão as possíveis interpretações, entre outros aspectos. 

Quanto a organização, o mesmo está dividido em três partes. Na primeira parte 

abordaremos, em linhas gerais, a trajetória de vida do autor, as suas influências e obras. Já na 

segunda parte, irá acercar-se quanto a estrutura do conto. E, por fim, as considerações finais. 

 

Charles Dickens: Breve História e Bibliografia 

 

Charles John Huffam Dickens (1812-1870) nasceu em Landport, no sul da Inglaterra, 

em 07 de fevereiro de 1812. Ainda criança, mudou-se com a família para Londres, e depois 

para Chatham3.  

                                                 
2 Discente do curso de Letras Português da Universidade Federal do Pará. 

E-mail: anaflaviagomesferreira7@gmail.com 
3 Conforme visto em: https://www.ebiografia.com/charles_dickens/. Acesso em: 24/02/2020. 
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Foi considerado um dos principais escritores ingleses do século 19 e um dos grandes 

nomes da literatura mundial. Dentre as suas obras, várias ganharam fama mundial, dentre eles 

Oliver Twist, A Christmas Carol e David Copperfiel. 

Além de escritor de livros, produziu diversos contos e trabalhou como jornalista, onde 

publicava seus contos em diversos periódicos. 

Dentre as suas obras, podemos citar Papéis Póstumos do Clube Pickwick (1836-1837), 

Oliver Twist (1837-1839), Nicolas Nickleby (1838-1839), Armazém de Ambiguidades (1840-

1841), Barnaby Rudge (1841), Canção de Natal (1843), Martin Chuzzlewit (1843-1844), 

Dombey e Filho (1846-1848), David Coperfield (1849-1850), Casa Desolada (1852-1853), 

Tempos Difíceis (1854), A Pequena Dorrit (1855-1857), História de Duas Cidades (1859), 

Grandes Esperanças (1860-1861), O Nosso Amigo Comum (1864-1865) e El Guardavía 

(1866). Deixou inacabo o seu último romance, The Mystery of Edwin Drood4. 

 

Análise Estrutural do Conto O Sinaleiro de Charles Dickens 

 

O conto O Sinaleiro, publicado em 1866 na revista que Charles Dickens editava, All 

The Your Round. Conto tem como temática o sobrenatural. 

A escolha do conto se deu pelo motivo de se tratar de um tema sobrenatural, 

envolvendo fantasmas e aparições, fenômenos que sempre despertaram o fascínio e medo nas 

mentes humanas. Dessa forma, a escolha desse autor acontece por sua capacidade de nos 

abrilhantar com histórias de terror de forma natural que cativa o leitor pela simplicidade e 

instiga a sua curiosidade. 

Superado esse ponto os motivos da escolha do autor e do conto, passamos para análise 

estrutural do conto O Sinaleiro. Para tanto, abordaremos: a) Tipo de enredo; b) em qual 

momento encontramos o fantástico na obra; c) Clímax; d) Personagens; e) Narrador e f) Tempo 

e espaço. 

 Dessa feita, antes de adentrar no enredo, cabe fazer um breve apontamento sobre o 

mesmo, onde nas palavras de Gancho (2006, p. 7) enredo pode ser definido como: 

O conjunto dos fatos de uma história é conhecido por muitos nomes: intriga, 

ação, trama, história. No âmbito deste livro adotaremos o termo mais 

largamente difundido: enredo. 

Duas são as questões fundamentais a se observar no enredo: sua estrutura (vale 

dizer, as partes que o compõem) e sua natureza ficcional. 

 

                                                 
4 Conforme visto em: https://seuhistory.com/biografias/charles-dickens. Acesso em: 24/02/20. 
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No conto, o enredo linear5 gira em torno de um homem que quando chega em um 

precipício consegue ver do lado dele um trilho de trem, com um túnel e uma pequena cabana 

onde está o Sinaleiro, o responsável pela sinalização dos trens. Ele vê aquele homem solitário 

em sua cabana, quando decide chamar a atenção do homem para iniciar uma conversa. Em um 

primeiro momento o homem se assusta, porém, logo nota se tratar de outra pessoa e lhe mostra 

como descer o penhasco e começam a ter uma conversa. O sinaleiro conta um pouco de seu 

trabalho que é monótono, pois sempre está ali sozinho, sinalizando para os trens, sempre com 

muita preocupação com o horário e pontualidade.  

Dessa feita, o homem começa a perceber que algo perturba o sinaleiro, porém, este 

responde que vai contar no dia seguinte. Passado o dia, o homem retorna ao sinaleiro para 

continuar a conversa, momento que volta a perguntar o que lhe perturbava. Nesse momento, 

conta que a cerca de um ano atrás estava fazendo o seu trabalho quando alguém lhe chamou: 

“Ei ai em baixo” e viu um homem acenando no meio do trilho do trem, ficou preocupado, 

achando que tinha acontecido alguma coisa e sai correndo atrás dessa pessoa com uma lanterna, 

mas ela simplesmente desapareceu. Entra em contato com as outras estações, porém está tudo 

normal nelas. Algum tempo depois, acontece um grande acidente nessa linha e diversas pessoas 

morrem e se ferem, o que deixa o Sinaleiro angustiado com essa coincidência. Aos poucos ele 

esquece do acidente, mas seis meses depois volta a ver a mesma figura que agora esconde o 

rosto com uma das mãos. Então ele fica muito apavorado pelo retorno dessa figura, onde ele 

não sabe o que fazer. A figura some e um tempo depois passa um trem onde várias pessoas 

estão desesperadas e ele logo pede para o trem parar e descobrem que uma mulher teve uma 

morte fulminante.  

Com a segunda aparição do fantasma, o Sinaleiro fica preocupado, já que cada vez que 

apareceu foi um acidente que não conseguiu evitar. Em conversa com o Sinaleiro, este fala para 

o rapaz que, mais ou menos uma semana, vem vendo a aparição dessa figura que acena para ele 

sem acontecer nada, mas que está com a sensação de que algo muito ruim vai acontecer. O 

rapaz promete voltar no dia seguinte para acompanhar o Sinaleiro até um médico, porém 

quando volta o Sinaleiro estava morto em decorrência de um acidente de trem. 

Esse enredo possui uma narrativa simples que consegue envolver o leitor em um 

ambiente de mistério que aguça a imaginação do que pode estar ocorrendo naquele local tão 

sombrio. 

                                                 
5 Enredo cujos fatos ocorrem de modo natural e até previsível (GANCHO, 2006). 
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O autor ainda nos faz refletir o quanto que um local como esse pode influenciar na 

psique humana, nos levando a ver coisas que muitas vezes não estão acontecendo.   

Resistindo ao lento calafrio que percorria minha espinha, mostrei-lhe como 

aquele vulto poderia ser um engano de sua visão. Sabe-se que algumas 

imagens originam-se de uma falha dos delicados nervos que comandam as 

funções do olho e frequentemente perturbam o paciente. Alguns, conscientes 

das suas aflições, comprovaram aquilo mediante exames em si próprios. 

'Apenas ouça", disse eu, "o vento neste vale sobrenatural e veja em que harpa 

selvagem os fios do telégrafo se transformam!" (DICKENS, 2019, p. 05). 

 

O enredo proposto pelo autor ainda nos leva a discutir os limites do profissionalismo 

do personagem, uma vez que este está inquieto, sabendo que um acidente está ou já aconteceu, 

porém não pode entrar em contato com as demais estações por receio de ser taxado de louco ou 

de demissão. 

"Não tenho motivo para telegrafar 'Perigo' para algum dos lados, ou para os 

dois", continuou, secando a palma das mãos. Seria péssimo se pensassem que 

sou louco. A mensagem ficaria assim: 'Perigo! Cuidado!'. Resposta: 'Que 

perigo? Onde?'. Mensagem: 'Não sei, mas pelo amor de Deus, cuidado!'. Eu 

seria despedido. Que outra escolha teriam?" (DICKENS, 2019, p. 08). 

 

Sabiamente, o autor, consegue deixar o conto ainda mais assustador do que o esperado 

pelo leitor, onde mesmo após o final da leitura continuamos com a dúvida de qual realmente é 

o significado deste final, deixando em aberto para uma interpretação pessoal de cada leitor. 

A trama é permeada pelo elemento sobrenatural, em diversas passagens podemos 

verificar isso, como é o caso de: 

Mas deixe-me perguntar uma coisa antes que vá. 

Por que gritou 'Ei! Aí em baixo!' hoje?" 

"Sei lá", disse, "gritei alguma coisa assim." 

"Não foi 'alguma coisa assim', senhor. Essas foram as palavras exactas. Eu as 

conheço muito bem." 

"É, foi isso mesmo que eu disse, sem dúvida, porque vi o senhor aqui em 

baixo." 

"Só por isso?" 

"E por que mais?" 

"Não sentiu que essas palavras lhe foram transmitidas de um jeito 

sobrenatural?" 

"Não." 

Ele desejou-me boa-noite, e acendeu a lanterna. Caminhei ao lado da via (com 

a sensação muito desagradável de que um comboio vinha atrás de mim), até 

que achei o atalho. A subida foi mais fácil que a descida. Voltei à minha 

estalagem sem qualquer problema. 

 

O clímax faz parte do enredo, para Gancho (2006, p. 8):   
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Clímax é o momento culminante da história, isto quer dizer que é o momento 

de maior tensão, no qual o conflito chega a seu ponto máximo O clímax é o 

ponto de referência para as outras partes do enredo, que existem em função 

dele. 

 

Encontramos o clímax na história quando o personagem narrado volta para o encontro 

de seu amigo Sinaleiro, acometido de um incontornável pressentimento de que alguma coisa 

lhe aconteceu. Ao chegar no local encontra Tom que lhe dá a triste notícia e conta como 

aconteceu o acidente. 

Com o incontornável pressentimento de que alguma coisa tinha acontecido — 

com a culpa de que um acidente tivesse ocorrido depois que deixei o homem 

naquele lugar e ninguém veio conferir ou corrigir os seus actos — desci o 

atalho o mais rápido que pude. 

"O que está a acontecer?", perguntei. 

"O sinaleiro foi morto esta manhã, senhor." 

"Não é o homem daquela cabine?" 

"Sim, senhor." 

"Não é o homem que eu conheço?" 

"Se for, o senhor poderá fazer o reconhecimento", disse o homem que falava 

para os outros, solenemente descobrindo a sua própria cabeça e erguendo uma 

ponta da lona, "pois o seu rosto ficou inteiro." 

"Oh, como isso aconteceu, como isso foi acontecer?", perguntei, olhando para 

o grupo enquanto fechava o abrigo. (DICKENS, 2019, p. 09-10). 

 

É nesse ponto que o clímax encontra o seu auge, quando Tom entre nos detalhes de 

como que ocorreu o acidente: 

"Saindo da curva no túnel, senhor", disse, "consegui vê-lo de longe, como se 

o avistasse por uma lente. Não havia tempo de verificar a velocidade, e eu 

conhecia o seu cuidado. Como ele parecia não ter ouvido o apito, desliguei-o 

quando estávamos a chegar perto dele, e gritei o mais alto que pude." 

"O que você disse?" 

"Ei! Aí em baixo! Cuidado! Cuidado! Pelo amor de Deus, saia da frente!" 

Congelei. 

"Ah! Foi horrível, senhor. Não parei de gritar. Coloquei este braço sobre os 

olhos para não ver, e fiquei agitando o outro; mas foi inútil." 

Sem prolongar a narrativa para sublinhar uma das suas curiosas circunstâncias 

mais do que outras, posso, concluindo-a, destacar a coincidência de que o 

aviso do maquinista incluía não somente as palavras que o desafortunado 

sinaleiro tinha-me dito que o perseguiam, mas também as que eu mesmo — e 

não ele — havia acrescentado — e apenas na minha cabeça — aos 

movimentos que imitara. (DICKENS, 2019, p. 09-10). 

 

Quando nos debruçamos sobre os personagens, devemos observar a definição deste 

segundo Gancho (2006, p. 10), vejamos: 
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A personagem ou o personagem é um ser fictício que é responsável pelo 

desempenho do enredo; em outras palavras, é quem faz a ação. Por mais real 

que pareça, o personagem é sempre invenção, mesmo quando se constata que 

determinados personagens são baseados em pessoas reais. 

O personagem é um ser que pertence à história e que, portanto, só existe como 

tal se participa efetivamente do enredo, isto é, se age ou fala. Se um 

determinado ser é mencionado na história por outros personagens, mas nada 

faz direta ou indiretamente, ou não interfere de modo algum no enredo, pode-

se não o considerar personagem. 

Bichos, homens ou coisas, os personagens se definem no enredo pelo que 

fazem ou dizem, e pelo julgamento que fazem dele o narrador e os outros 

personagens. De acordo com estas diretrizes podemos identificar-lhes os 

caracteres ou características, estejam eles condensados em trechos descritivos 

ou dispersos na história. 

 

Dentre os personagens, destacamos: o narrador do conto, que durante toda a história 

não tem o seu nome revelado ou alguma qualidade física. Enquanto a narrativa acontece, é 

chamado somente de “senhor” pelo Sinaleiro e através das conversas que os dois trocam 

podemos notar ser uma pessoa com boa formação acadêmica, tal como um bom porte 

educacional perante os demais. 

Por diversos momentos, o Senhor tenta iniciar uma conversa com o Sinaleiro, porém, 

nunca forçando para que ela aconteça e sim fazendo comentários suaves que pudessem quebrar 

aquele clima de estranhamento. 

Aquele era um lugar muito solitário para trabalhar (eu disse), e isso tinha 

atraído a minha atenção quando olhei lá de cima. Uma visita era uma raridade, 

poderia supor; não uma raridade desagradável, era a minha esperança. Para 

ele, eu era tão somente um homem que ficara fechado nos seus estreitos limites 

durante toda a vida, e que, tendo por fim se libertado, se interessara por essas 

grandes construções. Foi mais ou menos sobre isso que falei, mas sem 

nenhuma certeza sobre os termos adequados a usar, já que não sou muito bom 

para começar uma conversa e também havia alguma coisa de ameaçadora 

naquele homem. (DICKENS, 2019, p. 02). 

Aquele era um lugar muito solitário para trabalhar (eu disse), e isso tinha 

atraído a minha atenção quando olhei lá de cima. Uma visita era uma raridade, 

poderia supor; não uma raridade desagradável, era a minha esperança. 

(DICKENS, 2019, p. 02). 

 

É interessante notar que em momento algum o autor nos informa qual a profissão do 

Senhor ou quais as circunstâncias levaram o Senhor a procurar o Sinaleiro ou aquela trilha, 

porém nos é mostrado, em certo momento, que poderia este personagem estar em algum tipo 

de missão a mando da empresa da linha do trem. 

Sem conseguir deixar de pensar que seria traiçoeiro comunicar tudo aquilo aos 

seus superiores na Companhia sem primeiro ter certeza de tudo e propor uma 
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solução, resolvi oferecer-me para acompanhá-lo (mantendo o segredo) numa 

visita ao melhor médico das redondezas. (DICKENS, 2019, p. 09). 

 

No decorrer da trama, o personagem do narrador, o Senhor, passa a ganhar a confiança 

e amizade do Sinaleiro. Os dois passam a tecer uma relação agradável e tamanho é o espanto 

do Senhor ao receber a notícia que quase que “ver” o modo que ele ficou. "Oh, como isso 

aconteceu, como isso foi acontecer?", perguntei, olhando para o grupo enquanto fechava o 

abrigo.” (DICKENS, 2019, p. 09-10). 

Do outro lado, temos o personagem protagonista do conto, o Sinaleiro. O autor não 

nos traz o nome dele, somente ficamos conhecendo-o pela função que desempenha. Porém, ao 

contrário do personagem Senhor, o Sinaleiro ganha uma descrição física que nos é narrado 

como: “Mais de perto, distingui um homem moreno e pálido, com uma barba escura e 

sobrancelhas espessas” (DICKENS, 2019, p. 01). 

Essas características parecem coincidir com as do local onde trabalha, “Uma parede 

gotejando água recortava os dois lados, escondendo toda a vista além de uma lista de céu: via-

se apenas um arco prolongado de uma grande masmorra” (DICKENS, 2019, p. 02). 

O Sinaleiro nos parece ser uma pessoa inteligente e hábil no seu ofício, ficando claro 

quando o Senhor observa essas características nele: “Como achei que ele não se importaria, 

disse que o via como um homem que recebera boa educação (eu esperava poder dizer sem 

ofensa), talvez muito superior à que o seu ofício exigia” (DICKENS, 2019, p. 03). 

Contudo, apesar de ser uma pessoa preparada e inteligente, em certos momentos o 

Sinaleiro se mostra inquieto e abalado. 

Numa palavra, eu classificaria aquele homem como um dos mais adequados 

para exercer tal serviço, não fosse pelas duas vezes em que ele empalideceu, 

olhou para a sirene que estava silenciosa, abriu a porta da choupana (que tinha 

sido fechada por conta do ar húmido muito pouco saudável), e olhou 

estranhamente para a luz vermelha perto da boca do túnel. Nessas duas 

ocasiões ele voltou para a lareira com o mesmo semblante perturbado que eu 

observara quando ainda não tínhamos começado a conversar. (DICKENS, 

2019, p. 03). 

 

 Essa perturbação sofrida pelo Sinaleiro era fruto de algumas experiências 

sobrenaturais que havia vivenciado e que custaram as vidas de diversas pessoas. 

Ainda, temos o personagem da Aparição, do Fantasma. Esse personagem também não 

possui identificação física ou lhe é atribuída um nome, entretanto, através das falas do Sinaleiro, 

podemos supor se tratar de uma pessoa do gênero masculino e que sempre aparece com o rosto 

coberto pelo seu braço ou uma das mãos. Também lhe era atribuída ter uma voz “rouca”. 
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"Não sei. Nunca lhe vi o rosto. O braço esquerdo sempre fica sobre o rosto, e 

o direito balança muito, com violência. Dessa forma..." (DICKENS, 2019, p. 

05).  

"Uma noite enluarada", disse o homem, "eu estava sentado aqui quando ouvi 

um grito: 'Ei! Aí em baixo!'. Pulei, procurando a porta, e vi essa imagem em 

pé na luz vermelha perto do túnel, gesticulando como lhe mostrei. A voz 

parecia rouca e bradava: Atenção! Atenção!'. (DICKENS, 2019, p. 05). 

 

 Importante salientar que o autor escreve a palavra Aparição com a primeira letra 

maiúscula, tal forma como nos substantivos próprios, nos remetendo a algo específico além de 

um fantasma. "Seis horas depois da Aparição, aconteceu o famoso acidente na via. Depois de 

dez horas, os mortos e feridos foram trazidos através do túnel até o lugar onde o vulto tinha 

estado." (DICKENS, 2019, p. 05). 

Por fim, temos o personagem do Tom. Este é o único a receber um nome, estava 

dirigindo a composição que estava no local, ele também não possui descrição física. “O homem 

que dirigia a composição estava a mostrar como aconteceu. Mostre ao cavalheiro, Tom." 

(DICKENS, 2019, p. 10) 

É descrito somente pelas suas vestimentas: “O homem, que vestia um traje rústico 

escuro [...]” (DICKENS, 2019, p. 05). 

Apesar da participação do personagem ser breve, ele possui papel de grande relevância 

dentro do desfecho da trama. Através de suas falas, temos ajuda na compreensão e desfecho da 

história, vemos os últimos momentos do Sinaleiro, onde nos mostra que a Aparição não é um 

fantasma, dos moldes de uma manifestação sobrenatural de alguém já morto e que tenha relação 

com fatos passados, mas sim que aquilo que o Sinaleiro via eram premonições de um futuro 

que estava para acontecer. 

"Saindo da curva no túnel, senhor", disse, "consegui vê-lo de longe, como se 

o avistasse por uma lente. Não havia tempo de verificar a velocidade, e eu 

conhecia o seu cuidado. Como ele parecia não ter ouvido o apito, desliguei-o 

quando estávamos a chegar perto dele, e gritei o mais alto que pude." 

"O que você disse?" 

"Ei! Aí em baixo! Cuidado! Cuidado! Pelo amor de Deus, saia da frente!" 

Congelei. 

"Ah! Foi horrível, senhor. Não parei de gritar. Coloquei este braço sobre os 

olhos para não ver, e fiquei agitando o outro; mas foi inútil."  

Sem prolongar a narrativa para sublinhar uma das suas curiosas circunstâncias 

mais do que outras, posso, concluindo-a, destacar a coincidência de que o 

aviso do maquinista incluía não somente as palavras que o desafortunado 

sinaleiro tinha-me dito que o perseguiam, mas também as que eu mesmo — e 

não ele — havia acrescentado — e apenas na minha cabeça — aos 

movimentos que imitara. (DICKENS, 2019, p. 10). 
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Ao partirmos para o tipo de narrador, é importante observamos os ensinamentos de 

Gancho (2006, p. 7): 

Não existe narrativa sem narrador, pois ele é o elemento estruturador da 

história. Dois são os termos mais usados pelos manuais de análise literária, 

para designar a função do narrador na história: foco narrativo e ponto de vista 

(do narrador ou da narração). Tanto um quanto outro referem-se à posição ou 

perspectiva do narrador frente aos fatos narra dos. Assim, teríamos dois tipos 

de narrador, identificados à primeira vista pelo pronome pessoal usado na 

narração: primeira ou terceira pessoa (do singular). 

 

Enquanto ao conto em estudo, o narrador é em primeira pessoa6 e ele nos narra os 

acontecimentos da história através de sua perspectiva, desde o momento que avista o Sinaleiro 

em seu local de trabalho, criando amizade com ele e até o desfecho da história. 

“Ei, você aí em baixo!" Quando ouviu uma voz chamar assim, ele estava 

parado na porta da sua cabine, segurando uma bandeirola dobrada sobre o 

curto cabo. (DICKENS, 2019, p. 01). 

Antes que ele pudesse mover-se, eu estava perto o suficiente para tocá-lo. Nem 

nessa situação ele desviou os olhos de mim, mas deu um passo atrás, e ergueu 

a mão. (DICKENS, 2019, p. 02). 

 

Passando para análise do tempo, cabe fazer alguns apontamentos. 

No conto O Sinaleiro o tempo se apresenta de forma cronológica que nas palavras de 

Gancho (2006, p. 15-16): 

É o nome que se dá ao tempo que transcorre na ordem natural dos fatos no 

enredo isto e do começo para o final. Está, portanto, ligado ao enredo linear 

(que não altera a ordem que os fatos ocorreram); chama-se cronológico porque 

é mensurável em horas, dias, meses, anos, séculos. Para você compreender 

melhor esta categoria de tempo, pense numa história que começa narrando a 

infância do personagem e depois os demais fatos de sua vida na ordem em que 

eles ocorreram: você terá o tempo cronológico. Isto é o que ocorre na novela 

de Moacyr Scliar, Max e os felinos. 

 

Durante a leitura do conto, o narrador vai introduzindo os elementos da história, sendo 

narrada de forma sequencial. Logo após temos um salto em retrospectiva onde nos é mostrado 

os fatos que aconteceram com o Sinaleiro e até antecipa, através das premonições de sua morte, 

eventos futuros. "E quando você vier amanhã à noite, não grite! Mas deixe-me perguntar uma 

coisa antes que vá. Por que gritou 'Ei! Aí em baixo!' hoje?" (DICKENS, 2019, p. 04). 

                                                 
6 É aquele que participa diretamente do enredo como qualquer personagem, portanto tem seu campo de visão 

limitada isto e, não é onipresente, nem onisciente. GANCHO (2006). 
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Ao mesmo tempo, parece que o narrador faz uma marcação temporal dramática, tal 

como vemos no decorrer da narrativa, na ação dos personagens e dos gestos que ajudam no 

arranjo do enredo fantástico.  

Ele desejou-me boa-noite, e acendeu a lanterna. Caminhei ao lado da via (com 

a sensação muito desagradável de que um comboio vinha atrás de mim), até 

que achei o atalho. A subida foi mais fácil que a descida. Voltei à minha 

estalagem sem qualquer problema. (DICKENS, 2019, p. 04). 

 

Ainda, quanto ao espaço, nas palavras de Gancho (2006, p. 17): 

Espaço é, por definição, o lugar onde se passa a ação numa narrativa. Se a 

ação for concentrada, isto é, se houver poucos fatos na história, ou se o enredo 

for psicológico, há verá menos variedade de espaços; pelo contrário, se a 

narrativa for cheia de peripécias (acontecimentos), haverá maior afluência de 

espaços. 

 

Quando olhamos o espaço onde acontece a narrativa, podemos ver como ele é 

importante para criar o clima sobrenatural e de ajudar na tensão do mesmo. O próprio espaço 

ajuda na formação da caracterização do personagem do Sinaleiro, ressaltando aquelas 

características dele, já citadas alhures. 

“Mais de perto, distingui um homem moreno e pálido, com uma barba 

escura e sobrancelhas espessas.” (DICKENS, 2019, p. 01). 

“Uma parede gotejando água recortava os dois lados, escondendo toda a 

vista além de uma lista de céu: via-se apenas um arco prolongado de uma 

grande masmorra.” (DICKENS, 2019, p. 02). 

 

Essa descrição do espaço da história cria no imaginário do leitor um ambiente sombrio 

e solitário, o que pode causar um certo desconforto em nossas mentes. Em breve análise desse 

ambiente, podemos até supor que isso influencia a personalidade do Sinaleiro, podendo isso 

tudo ter afetado a mente do personagem e venha lhe causando transtornos. “Ele olhou de um 

jeito muito estranho para a luz vermelha na boca do túnel, e para os arredores, como se alguma 

coisa fosse sair dali. Depois encarou-me. Aquela luz era parte da responsabilidade dele — não 

era?”  (DICKENS, p. 02). 

 De modo geral, não temos uma descrição completa de todos os ambientes onde estão 

os personagens, o que temos são breves descrições de locais específicos, como a cabine do 

Sinaleiro, os trilhos do trem e o declive do morro. Essas descrições colaboram para aumentar a 

sensação de claustrofobia e doentio em que o Sinaleiro vive. 
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Nunca vi um lugar tão solitário e lúgubre como aquele onde haviam colocado 

a cabine. Uma parede gotejando água recortava os dois lados, escondendo toda 

a vista além de uma lista de céu: via-se apenas um arco prolongado de uma 

grande masmorra. Na outra direcção, apenas uma luz vermelha, que terminava 

na triste entrada do túnel negro, era visível. Havia na arquitectura maciça 

daquele túnel um ar rude, deprimente e ameaçador. A luz do sol quase não 

chegava àquele ponto, e a terra tinha um cheiro de cemitério. O vento gelado 

e cortante dava-me calafrios, como se eu estivesse deixando o mundo real. 

(DICKENS, p. 02-03). 

Considerações Finais 

 

Charles Dickens foi um grande escritor, onde através de uma escrita impecável, 

simples e que envolve o leitor, consegue reter a sua atenção e influenciar o imaginário 

transportando-os para dentro de suas histórias.  

O conto O Sinaleiro nos traz uma trama envolvente em que a leitura se torna atraente 

e nos instiga a interpretar os seus acontecimentos, sem que perdemos qualidade de leitura. É 

comum em suas obras o autor tecer críticas sociais, nesse conto não se faz diferente, aqui vemos 

as condições insalubres onde profissionais sinaleiros e outros trabalhavam, com instalações 

precárias, isolamento e sem assistência. 

O Sinaleiro é um exercício a imaginação e uma ótima companhia numa madrugada 

escura para os amantes das leituras que envolvam fantasmas e o sobrenatural. 
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Resumo 

O português admite, para alguns verbos, duplo particípio passado, sendo forma regular (em- 

ado/ -ido) e a forma irregular, curta “que costuma derivar diretamente do latim como cultismo, 

ainda que algumas vezes se tenha já formado dentro da língua portuguesa por centração” 

(CUESTA e MENDES DA LUZ, 1971). Para os verbos que apresentam duplo particípio a regra 

prevê que a forma regular tenha como auxiliares “ter” e “haver”, ao passo que a forma curta 

ocorra com “ser” e “estar”. Tem-se observado em uma variedade do português falado na Ilha 

do Marajó/Pá, uma tendência à generalização dessa regra, à ocorrência de formas curtas em 

verbos que não admitem o particípio duplo como falar, chegar e trazer, que apresentam “falo”, 

“chego” e “trago”. Este trabalho tem por objetivo apresentar o comportamento dessa variação, 

como mencionado, na variedade falada no município de Breves (Mesorregião do Marajó). Para 

coleta de dados, seguimos a metodologia do projeto ALIB (Atlas Linguísticos do Brasil) com 

aplicação de questionário sintático, constituído nas quais estavam lacunas a serem preenchidas 

com os verbos do particípio regular. Nota-se que tanto os falantes da faixa escolaridade 

considerada mais alta (Ensino Superior Completo ou incompleto) quanto os de outra faixa 

tendem a utilizar as formas curtas. Preliminarmente, temos atribuído o uso dessas formas à 

hipercorreção; são necessários, assim, outros estudos possam indicar mais outra motivação 

estariam envolvidas nessa generalização. 

 

Palavras- Chave: Particípio Duplo; Formas Curtas; Breves. 

Introdução 

 

A principal função da língua é a comunicação. Somente com ela é que as pessoas 

podem interagir umas com as outras e trocarem informações de todos os tipos. O estudo das 

línguas tem se tornado cada vez mais frequente para o meio acadêmico, onde ela é mostrada 

não apenas como um instrumento de comunicação de determinado povo, mas é enfatizada como 

sendo a identidade cultural do mesmo. 

Além disso, em vários momentos da história a língua é vista como um instrumento de 

poder. Exemplo disso foram às dominações europeias durante as grandes navegações, quando 

os europeus chegavam a um novo território, sua língua era imposta aos nativos do lugar 

dominado. Essa característica de poder ainda é frequente na língua, pelo fato de existir uma 

forma culta de utilizá-la, mais comumente chamada de “maneira certa”, os indivíduos que, por 

parâmetros extralinguísticos (classe social, faixa etária, sexo, etnia, estilo) não acompanham 

esta norma culta, sofrem preconceito linguístico, e quem pratica o preconceito, normalmente, 

não tem ideia da importância das variações linguísticas, nem como ocorreram historicamente. 

Em relação a isso, Marcos Bagno (2011) diz que 
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A reação à mudança linguística é um traço universal das culturas humanas. A 

língua está de tal forma entranhada em cada um de nós que imaginar que ela 

um dia deixará de ser o que é se revela uma ideia insuportável, uma noção 

capaz de causar, em muitas pessoas, mesmo que inconscientemente, um medo 

quase semelhante ao medo de morrer. Porque a mudança da língua é, de fato, 

a morte da língua tal como uma geração de falantes a conhece (muito embora 

a língua esteja também, a todo instante, além de morrendo, renascendo) (...) 

(BAGNO, 2011, p. 116). 

 

A variação linguística, conforme deve ter ficado claro, é um fenômeno universal e se 

manifesta por meio de formas linguísticas alternativas denominadas de variantes. E convém, 

neste artigo, falarmos da variação que ocorre em relação aos verbos de duplo particípio, o 

português admite, para alguns verbos, duplo particípio passado, sendo forma regular (em- ado/ 

-ido) e a forma irregular, curta “que costuma derivar diretamente do latim como cultismo, ainda 

que algumas vezes se tenha já formado dentro da língua portuguesa por centração” (CUESTA; 

MENDES DA LUZ, 1971). 

Tem-se observado em uma variedade do português falado na Ilha do Marajó/Pá, uma 

tendência à generalização dessa regra, à ocorrência de formas curtas em verbos que não 

admitem o particípio duplo como (chegar, falar e trazer), que apresentam “chego”, “falo” e 

“trago”. Este trabalho tem por objetivo apresentar o comportamento dessa variação, como 

mencionado, na variedade falada no município de Breves (Mesorregião do Marajó).  

Para coleta de dados, seguiremos a metodologia do projeto ALIB (Atlas Linguísticos 

do Brasil) com aplicação de questionário sintático, constituído nas quais estavam lacunas a 

serem preenchidas com os verbos do particípio regular. 

O trabalho está organizado em cinco seções. Na primeira, são discutidas questões de 

natureza teórica relacionadas ao assunto. Em seguida, será apresentada a amostra, coleta de 

dados, análise e discussão teórica sobre os resultados das variáveis sociais selecionadas, os 

resultados em relação à ocorrência de formas curtas em verbos que não admitem o particípio 

duplo como chegar, falar e trazer, que apresentam “falo”, “chego” e “trago”. Na última seção, 

ilustraremos algumas considerações a partir dos resultados obtidos e as referências utilizadas. 

 

Estruturas do Verbo Particípio em Português 

 

Segundo Câmara JR (1975), para os verbos na língua portuguesa há em geral, um 

padrão especial para o particípio (Pá): -do, precedido da vogal temática (amado, temido, 

partido, que é -i na primeira e na segunda conjugações, sendo possível aparecer tema nominal 

em -o na base do radical ou no seu alomorfe. Em alguns verbos, o padrão especial (que estamos 

chamando de forma reduzida) concorre livremente o padrão geral em -(a)do (1ª) e (i)do (2ª e 
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3ª). Partindo desse princípio, podemos então compreender que, a nossa forma de falar é nossa 

identidade, uma característica referente ao determinado contexto de vivência de um falante. 

Ainda segundo Câmara Jr. (op. vit.), “a gramática normativa tem procurado, sem 

grande resultado, regulamentar o emprego de uma ou outra forma de verbos que admitem dois 

(e uns pouco até três) particípios”: A regra geral apresentada nos manuais de gramática 

prescritiva para os verbos que apresentam duplo particípio prevê que a forma regular tenha 

como auxiliares “ter” e “haver”, ao passo que a forma curta ocorra com “ser” e “estar”. 

 Bechara (1928) afirma que:  

Há “um grande número, terminado em –ado (1.ª conjugação) ou –ido (2.ª e 3.ª 

conjugações), um regular e outro irregular proveniente do latim ou de nome 

que passou a ter aplicação como verbo, terminado em –to, -so ou criado por 

analogia com modelo preexistente”. 

 

  O autor apresenta uma lista com alguns verbos dessas formas duplas de particípio 

acompanhadas de parênteses indicando se ocorrem a voz ativa ou passiva ou as duas formas: 

Tabela 01: Formas de particípio regular e irregular. 

Infinitivo Particípio regular Particípio irregular 

Aceitar  Aceitado (a., p.) Aceito (p.), aceite (p.) 

Assentar  Assentado (a., p.)          Assento (p.), assente (p.) 

Entregar Entregado (a., p.) Entregue (p.) 

Enxugar Enxugado (a., p.) Enxuto (p.) 

Gastar Gastado (a.) Gasto (a., p.) 

Ganhar Ganhado (a., p.) Ganho (a., p.) 

Matar Matado (a.) Morto (a., p.) 

Pegar Pegado (a., p) Pego (é ou ê) 

Acender Acendido (a., p.) Aceso (p.) 

Eleger Elegido (a.) Eleito (a., p.) 

Suspender Suspendido (a., p) Suspenso (p.) 

Eregir Eregido (a., p) Erecto (p.) 
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Frigir Frigido (a.) Frito (a., p.) 

Inserir Inserido (a., p.) Inserto (a., p.) 

Tingir Tingido (a., p.) Tinto (p.) 

Envolver Envolvido (a,. p) Envolto (a., p.) 

Resolver Resolvido (a., p.) Revolto (a.) 

Fonte: Bechara, 1928. 

 

 

Há, portanto, verbos que admitem duas formas: i) a forma regular, com auxiliares ter 

e haver, ocorre na voz ativa; ii) forma irregular, que se flexiona em gênero e número com 

auxiliares ser, estar e ficar, na voz passiva. Assim, “Nós temos aceitado os documentos/ Os 

documentos têm sido aceitos por nós” são formas do mesmo verbo. Ainda nas palavras de 

Bechara (1928) menciona que: 

Há outros particípios, regulares ou irregulares, que se usam 

indiferentemente na voz ativa (auxiliares ter ou haver) ou passiva 

(auxiliares ser, estar e ficar), conforme se assinalou entre parênteses e outros 

particípios irregulares terminados em –e, em geral de introdução recente 

no idioma: entregue (o mais antigo), aceite, assente, empregue (em Portugal)”.  

(grifos meus/nossos). 

 

Neves (2000, p.65), ao tratar de voz passiva, afirma que 

A locução verbal de voz passiva é formada com o verbo ser e o particípio 

do outro verbo”, podemos observar nos exemplos: “Foi morto com um tiro 

na nuca. (AGO)/ O pagamento será feito antecipadamente. (FSP). Ainda em 

suas palavras: “É possível a formação de uma voz passiva que indique estado, 

usando-se auxiliar estar”: “O Pacaembu está interditado. (FSP). (grifos 

nossos) 

 

Para alguns verbos, Câmara Jr. (OP. CIT.) menciona uma alomorfia no radical, a forma 

reduzida é o único particípio existente, como dizer/dito, fazer/feito. 

Embora Câmara Jr. (op. cit.) mencione que “na realidade, a tendência do uso 

linguístico é ampliar o emprego do padrão geral”, nota-se no município de Breves, um 

fenômeno que se manifesta na tendência ao uso de formas reduzidas (que não são nomes 

adjetivos) em verbos como “chegar”, “trazer” e “falar”, à semelhança do que ocorre com os 

verbos apresentados pelo autor: eleito para eleger - variante do padrão geral elegido; enxuto 

para enxugar - variante do padrão geral enxugado; morto para morrer - variante do padrão geral 
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morrido; morto para matar - variante do padrão geral matado; preso para prender - variante do 

padrão geral prendido e assim por diante.  

Observa-se também na localidade em questão, a ocorrência de formas como falo para 

falar (variante do padrão geral falado), chego para chegar (variante do padrão geral chegado) e 

trago para trazer (variante do padrão geral trazido). Nesse sentido, temos em certos dialetos 

sociais, alguns nomes adjetivos que têm função de particípio (limpo, relacionado a limpar). No 

entanto, não se pode dizer que é o caso de “chego”, “trago” e “falo”, uma vez que estes não 

constituem adjetivos. A frequência de ocorrência desses verbos em variáveis sociais como idade 

e escolaridade é apresentada no próximo item.  

 

Comportamento do Uso da Forma Curta em Breves-Pá 

 

A língua falada é mais dinâmica e mais inovadora que a escrita. Este é um contexto 

onde a vigilância e o controle da norma é menos eficaz, o que contribui para a criação de novas 

realidades lexicais, semânticas e sintáticas. É neste âmbito que se insere a ação criação ou 

autocorreção linguística sobre expressões como (se você tivesse me falo, eu tinha trago, se você 

tivesse chego antes). É também na oralidade que encontramos registros da construção que aqui 

se analisa em contraste com os usos normativos, sendo possível identificar seus fenômenos.  

É bem verdade que o fato da hipercorreção ocorre não só quando um usuário de uma 

variante não padrão tenta usar uma variante padrão, como tamabém quando um usuário da 

variante prestigiada se excede no seu próprio modo de falar, temos verificado com certa 

frenquência a realização do uso do fenômeno das formas curtas para os verbos que não admitem 

duplo particípio, percebido até mesmo nas classes mais alta de ensino, atingindo os falantes 

preocupados com o uso correto do idioma.  

Ultimamente, tem-se observado o uso de uma forma irregular para verbos como 

chegar, por exemplo, que é um verbo não abundante, e, segundo a norma, de particípio 

exclusivamente regular, mas que tem formado expressões como “tinha chego”. Estas novas 

formações estão sendo frequentemente utilizadas no cotidiano e meio acadêmico. 

Assim como o verbo chegar, outros verbos não-abundantes têm sido alvos desse uso.  

Embora ainda soem um tanto estranhas, não é mais surpreendentes ouvir expressões como “eu 

tinha trago”, “eu tinha falo”, estão sendo observados mais comumente em pessoas de todas as 

faixas etárias e nos mais elevados níveis de escolaridade como prática natural dos falantes do 

Municío de Breves-Pá, Ilha do Marajó. 
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Metodologia 

 

A pesquisa desenvolvida neste estudo é quantitativa-qualitativa, na qual foi seguida a 

metodologia proposta pelo projeto ALIB (Atlas Linguístico do Brasil) com a  aplicação de um 

questionário sintático impresso, lido pelos sujeitos da pesquisa. Tal questionário se constitui de 

14 sentenças, as quais se apresentavam com uma pergunta e uma proposta de resposta, na qual 

havia lacuna a ser preenchida por verbos regulares “chegar”, “falar” e “trazer”.  Vejamos o 

modelo abaixo:  

 

Ilustração 01: Modelo utilizado como questionário morfossintático. 

Fonte: Questionário adaptado de acordo com o Atlas Linguístico do Brasil, 2020. 

 

A pesquisa conta com a colaboração de 30 informantes da zona urbana do Município 

de Breves, de 15 a 46 anos, sendo estes estudantes cursando a partir do 4° ano do Ensino 

Fundamental até o Ensino Superior (incompleto e completo), como mostra a tabela a seguir: 

 
Tabela 02: Perfil dos colaboradores. 

Nível escolar Número de informantes Faixa Etária 

Ensino Fundamental (5° ao 9° ano) 10 
A faixa etária dos 

informantes varia entre 15 a 

46 anos. Ensino Médio (1° ao 3° ano) 10 
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Ensino Superior (Compl. Incomp.) 10 

Fonte: Autores, 2020. 

 

Para nos referirmos aos colaboradores da pesquisa, usamos uma nomenclatura 

específica para cada participante: a organização dos nomes está classificada de acordo com as 

letras do alfabeto e a escolaridade de cada participante da pesquisa (S - ensino superior; F- 

ensino fundamental; M - ensino médio). 

 

Resultados 

 

Após a aplicação dos questionários aos participantes da pesquisa, passamos para mais 

uma etapa do trabalho: a coleta e sistematização de dados. A partir da análise do conteúdo 

proposto nos questionários, será possível verificar que o fenômeno linguístico descrito na 

pesquisa como a “utilização de formas reduzidas” de verbos que não aceitam duplo participio, 

mas que ocorrem entre os falantes do município de Breves. Abaixo temos o gráfico 01, que 

demonstra de maneira clara e objetiva como o fenômeno está presente nos fatores analisados. 

O gráfico abaixo, apresenta a ocorrência da forma reduzida dos verbos - falar, chegar 

e -trazer. O fator que está sendo analisado neste ponto é a escolaridade dos informantes que 

compuseram a pesquisa. 

 

Gráfico 01: Ocorrência do uso da forma reduzida de Falar, Chegar e Trazer de acordo com a Escolaridade.  

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2020. 

 

Os dados apontam três fatores: 1) dos 10 participantes de escolaridade do ensino 

fundamental, houve 08 ocorrências do uso da forma reduzida e apenas 02 ocorrências da forma 

regular; 2) Dos 10 participantes do ensino médio, houve 09 ocorrências da forma reduzida e 
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apenas 01 da forma regular; 3) Dos 10 participantes de nível superior, houve também 09 

ocorrências do fenômeno linguístico da forma reduzida dos verbos – falar, chegar e trazer.  

Assim, podemos dizer que as ocorrências observadas do fenômeno do uso das formas 

curtas com relação à escolaridade aparecem em todos os níveis de escolaridade pesquisados -- 

a forma reduzida é a mais recorrente, nos três níveis; além disso, observamos pouca divergência 

entre a escolaridade dos informantes. Uma das hipóteses comumente utilizadas e aceitas para 

explicar a ocorrência das formas reduzidas, seria um fenômeno de linguagem muito comum 

entre as pessoas, que ao serem inseridas no âmbito educacional se dão conta da existencia de 

um “outro falar” – diz respeito à forma padrão da língua, que, por sua vez, tende a ser mais 

privilegiado que o dos falantes que ainda não estão neste espaço de aprendizagens. Essas 

pessoas também desejam ser falantes dessas forma dita “mais prestigiada”, do “falar mais 

correto”. Assim, esforçam-se em corrigir sua própria fala e acabam por incorrendo no erro de 

corrigi-la. Outra variável foi analisada é apresentada no gráfico abaixo. 

  

Gráfico 02: Ocorrência do uso do forma reduzida de Falar, Chegar e Trazer de acordo com a Faixa Etária. 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2020. 

 

De acordo com a análise gráfica, podemos distinguir dois grupos etários: o primeiro 

trata-se de informantes com idades entre 15 e 25 anos; e um segundo, que varia entre idades 

entre 26 até 46 anos. Como vemos, do grupo de informantes que têm idades entre 15 e 25 anos 

– Dos 15 informantes, 13 optaram por preencher as lacunas do questionário sintático com as 

formas reduzidas do verbo, e do grupo de informantes que têm idades entre 26 a 47 anos, 12 

dos partcipantes também fizeram uso da formas reduzidas. 
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Desta forma, podemos dizer que a ocorrência do fenômeno tem se manifestado de 

maneiras parecidas nos dois grupos etários em questão, sendo a forma reduzida a mais 

recorrente, com uma diferença mínima de faixa etária dos informantes que possuem idade entre 

26 a 46 anos comparada aos de 15 a 25 anos. O que indica que os informantes fazem uso das 

formas curtas de maneira natural. Nas duas variáveis consultadas, os dados apontam que há 

tendência ao uso de formas reduzidas em verbos que não admitem o particípio duplo como 

falar, chegar e trazer, que se apresentando como “falo”, “chego” e “trago”. Nota-se que tanto 

os falantes da faixa escolaridade considerada mais alta (Ensino Superior Completo ou 

incompleto) quanto os de outra faixa etária tendem a utilizar as formas curtas. 

 

Considerações Finais 

 

Ao encontrarmos pessoas de regiões diferentes do Brasil, não é raro nos deparamos 

com expressões lingüísticas diferentes. Na fala de moradores da zona urbana do Município de 

Breves-Pá, por exemplo, uma variante inicialmente utilizada pelos falantes, passa a ser adotada 

por indivíduos socialmente mais expressivos e ao cair em uso torna-se uma norma; a partir daí, 

temos uma variante como verdade. Mas, há uma grande maioria que utiliza a língua de forma 

despreocupada; trava a comunicação conforme seu dialeto e dentro de uma prática lingüística 

eficaz – comprometida com as condições contextuais. 

Embora a norma culta não recomende, na linguagem cotidiana os falantes de uma 

língua procuram uma forma excessiva de correção, à substituição de uma forma correta por 

uma forma incorreta que onde se supõe ser a mais culta ou a que tem mais elevado nível social 

ultracorreção, optando pelo uso das formas curtas, é o caso de falo, trago, e chego usados com 

qualquer auxiliar (eu tinha falo, tinha trago) e de chego (do verbo chegar) que, mesmo não 

sendo uma forma recomendada pelos gramáticos tradicionais, é consagrada pelo uso. 

Com base nos resultados, a variedade do português falado na zona urbana de Breves, 

tem uma tendência ao uso das formas reduzidas, e essa variedade linguística não segue um 

padrão, no sentido de que acontece nas mais diversas camadas da sociedade. Os dados apontam 

que há uma tendência ao uso de formas reduzidas em verbos que não admitem o particípio 

duplo como falar, chegar e trazer, que apresentam “falo”, “chego” e “trago” mencionado na 

variedade falada no município de Breves (Mesorregião do Marajó). Nota-se que tanto os 

falantes da faixa escolaridade considerada mais alta (Ensino Superior Completo ou incompleto) 

quanto os de outra faixa tendem a utilizar as formas curtas. Preliminarmente, temos atribuído o 

uso dessas formas à hipercorreção.  
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Diante da pesquisa realizada, foi possível concluir que, independentemente da faixa 

etária ou da escolaridade do informante do português falado no município de Breves o portugês 

sofre muitas alterações por vários motivos, sendo um deles a economia linguística, que é uma 

forma de encurtar a sentença proferida. Vale destacar que as ocorrências deste fenômeno 

independem de fatores como escolaridade e faixa etária.  
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       UMA ANÁLISE DA CANÇÃO ÍNDIOS, DA BANDA DE ROCK 

LEGIÃO URBANA, A PARTIR DE SEU CONTEXTO SOCIAL E 

LITERÁRIO 
 

Angelina Ferreira PANTOJA (UFPA) 

Orientador: Prof. Dr. Luiz Guilherme dos SANTOS JUNIOR (UFPA) 

Resumo 

No presente artigo, pretendemos identificar o caráter literário da letra de música Índios, da 

banda de rock Legião Urbana, de Brasília, com o intuito de fazermos uma análise semântica da 

letra, buscando, ainda, os aspectos sociais e poéticos da referida letra. Para tanto, ao longo do 

desenvolvimento da abordagem, será apresentada uma das funções da literatura, e a relação 

música-literatura, partindo do pressuposto de que existem contatos entre a literatura e as outras 

artes. Em se tratando de música, (mais especificamente a música desta análise) faz-se necessário 

demarcar seu contexto histórico e social, em que estilo ela se encaixa etc. A partir disso, 

realizamos um breve levantamento do surgimento do rock brasileiro, bem como, 

especificamente, a trajetória da Legião Urbana no contexto do rock nacional dos anos 80. Após 

a análise, dentre outras coisas, constatamos a presença de metáforas, por exemplo, que é uma 

das figuras de linguagem/estilo presente em textos literários. No que tange ao aspecto social, a 

letra da música, ao se tratar do processo de colonização e conquista do Brasil, trouxe uma 

reflexão histórica e também uma criticidade de caráter social, revelando, assim, que tanto a 

poesia quanto a música têm um papel fundamental na sociedade, pois o artista é tocado de uma 

realidade, incomoda-se e trabalha para que sua obra chegue ao público consumidor.  

 

Palavras-chave: Música. Legião Urbana. Rock Nacional. 

Introdução 

  Ao contrário do que se pensa, a literatura não se engendra apenas por meio de textos 

ficcionais que mostram somente as imagens do belo; ela também usa da denúncia social. Essa 

denúncia é vista, inclusive, em poemas. No que se refere aos poemas, é importante dizer que as 

letras de canções (em sua maioria), antes de serem musicalizadas, nada mais são do que poemas, 

se olharmos, por exemplo, a partir de elementos estéticos oriundos do texto poético, dentre eles, 

ritmo, rimas, refrão, dentre outras categorias.  

 Assim, pretendemos identificar o caráter poético e literário da letra de música Índios, da 

banda de rock Legião Urbana, com o intuito de fazermos uma análise semântica da letra, 

buscando, nesse sentido, os aspectos sociais e estéticos da referida letra. Para tanto, ao longo 

do desenvolvimento da análise, será apresentada uma das funções da literatura e a relação 

música-literatura, partindo do pressuposto de há um diálogo possível entre a literatura e as 

outras artes.  

 Em se tratando de música (mais especificamente a música desta análise), faz-se necessário 

abordar seu contexto histórico e social, em que estilo ela se encaixa etc. A partir disso, foi 

necessário realizarmos um breve levantamento do surgimento do rock brasileiro, bem como, 

especificamente, a trajetória artística da Legião Urbana no contexto do rock nacional dos anos 
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1980. Após a análise, dentre outras coisas, constatamos a presença de metáforas, por exemplo, 

que é uma das figuras de linguagem/estilo presente em textos literários. No que tange ao aspecto 

social, a letra da música, ao se tratar do processo de colonização e descobrimento do Brasil, 

trouxe uma reflexão histórica e também uma criticidade de caráter social, revelando, assim, que 

tanto a poesia quanto a música têm um papel fundamental na sociedade, pois o artista é tocado 

de uma realidade, incomoda-se e trabalha para que sua obra chegue ao público consumidor.  

 No que se refere à organização, o presente artigo está estruturado da seguinte forma: no 

primeiro momento, é exposto a parte teórica na qual se discute a relação entre música e literatura 

e uma de suas funções. Em seguida, um breve levantamento sobre o Gênero musical Rock 

juntamente com a banda Legião Urbana, e por fim trazemos a análise da letra da música já 

citada e a conclusão.  

 

Música e literatura 

 

Primeiramente, entendemos que a música e literatura são artes bem próximas. No que 

se refere à música, esta proximidade se dá na medida em que ela nem sempre se resume 

simplesmente a som, pois também utiliza a linguagem verbal como forma de expressão estética.  

Além disso, da mesma forma que a literatura na música se conectam e vice-versa. Quando 

falamos, por exemplo, em lirismo/lírico/eu lírico, este termo é diretamente usado no gênero 

poético, todavia, este mesmo termo remete-se a um instrumento musical: a lira que, de acordo 

com Soares, servia para acompanhar “outro tipo de composição” (SOARES, 2007, p. 24), ou 

seja, a composição poética. A poesia, por sua vez, explora o ritmo e sonoridade das palavras, 

principalmente, em composições mais tradicionais. Ora, ritmo e sonoridade acabam gerando 

musicalidade ao poema, como bem já atestavam os poetas simbolistas do final do século XIX.   

Para fortalecer essa relação entre música e literatura, é preciso relembrar que, de acordo 

com Soares (2007), “Balada” é um gênero literário, contudo, o mesmo termo já esteve (e ainda 

está) relacionado às composições musicais. Nas palavras da estudiosa, ela afirma que a “Balada 

- sendo um canto de caráter narrativo; Canção - genericamente designa toda posição poética 

destinada ao canto; [...]; Soneto -italiano soneto, do provençal sonet, de son, melodia, canção” 

(SOARES, 2007, p. 30-36). Todas essas variações poéticas, na sua caracterização estética, 

remetem-se, de alguma forma, à música. E, partindo dessas afirmações, é possível, 

naturalmente, analisar uma letra de música atentando para elementos estéticos oriundos da 

poesia, como será visto posteriormente na análise proposta neste artigo.   
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Literatura e uma de suas funções 

 

Qual a função da literatura? É uma pergunta que, ao longo dos séculos, teve respostas 

distintas. E ainda hoje tal pergunta existe e são distintas as respostas para a mesma questão. 

Neste contexto, partimos do pressuposto de que a literatura não é apenas um texto de ficção 

cujo objetivo é o entretenimento, ou expressar somente questões ligadas à beleza, como bem 

queriam os gregos no que tange à arte.  

Para compreender tal questão, é preciso considerar que a literatura é também um produto 

social (DE STAÉL apud CANDIDO, 2006, p. 29). E, nesse sentido, para Candido, a literatura 

alcança um outro nível: o de informar, de denunciar e fazer o indivíduo refletir. E, 

consequentemente, “produz sobre o indivíduo um efeito prático, modificando a sua conduta e 

concepção do mundo, ou reforçando neles os sentimentos dos valores sociais” (CANDIDO, 

2006, p. 30). 

Se a literatura tem como uma das funções a de “informar”, cabe uma outra consideração: 

mas informar o quê e a quem? Para se obter a resposta, consideremos que a relação da literatura 

e a sociedade tende a gerar um processo de comunicação, em que estão envolvidos, segundo 

Candido: “o comunicante, no caso o artista; um comunicado, ou seja, a obra; e um 

comunicando, que é o público a quem se dirige, graças a isso define-se um quarto elemento do 

processo, isto é, seu efeito” (CANDIDO, 2006, p 31); ou seja, para ter uma comunicação, não 

pode faltar: o artista onde, obviamente, sem ele não haveria obra “há necessidade de um agente 

individual que tome a si a tarefa de criar ou apresentar a obra” (CANDIDO, 2006, p.35); a  obra 

que “depende estritamente do artista e das condições sociais que determinam a sua posição” 

(CANDIDO, 2006, p. 40); o público que seriam “os receptores de arte”, sendo de grande 

relevância para o autor, pois “o público dá sentido e realidade à obra, e sem ele o autor não se 

realiza, pois ele é de certo modo o espelho que reflete a sua imagem enquanto criador” 

(CANDIDO, 2006, p. 48).  

A partir desses conceitos, retornamos ao fato de que a literatura pode alcançar um outro 

nível/objetivo, e, para se alcançar esse objetivo, dependerá do conteúdo da obra, deixando a 

função de entreter (não que isso seja proibido) mas voltada a um conteúdo específico para a 

realidade do indivíduo, principalmente os impasses que enfrenta no contexto social. Nesse 

contexto, entra a figura do autor do texto, que é um observador da realidade, e adota, muitas 

vezes, um posicionamento crítico naquilo que escreve.  

Portanto, podemos entender que a literatura tem um papel social quando os autores 

adotam uma forma crítica diante da realidade social, tirando o leitor, de certo modo, do 
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comodismo, ao gerar “um efeito” estético que desperta o questionamento acerca da existência. 

Podemos afirmar que a literatura pode auxiliar na mudança da sociedade através do efeito 

causado no leitor/ouvinte, injetando novas reflexões acerca do mundo.  

 

O rock nacional dos anos 1980 e a banda legião urbana 

 

Neste tópico, trazemos uma síntese sobre o Rock Nacional e a trajetória da banda autora 

da música em análise. O Rock é um estilo musical reconhecido mundialmente, desde a década 

50, e já obteve diversos “desdobramentos”: Punk Rock, Pop Rock, Rock metal etc. No entanto, 

o objeto de análise aborda o Rock Nacional/brasileiro mais especificamente a partir da década 

de 1980. Uma das principais características deste gênero é a letra de protesto, devido ao 

contexto do pós-guerra, a censura, a ditadura, e o mais aclamado dos estilos em que os jovens 

da época se divertiam, seja dançando ou se embriagando, seja para protestar em favor de seus 

direitos na sociedade. O Rock, como um dos estilos mais influentes, 

 

Ao contrário da música erudita, que exige o silêncio e o bom 

comportamento da plateia (imagine o papel ridículo de alguém que se 

levantasse em pleno Teatro Municipal para alcançar o tom de uma 

cantora de ópera ou gesticulasse como o maestro), [...] pressupõe a 

troca, ou melhor, a integração do conjunto ou do vocalista com o 

público, procurando estimulá-lo a sair de sua convencional passividade 

perante os fatos. Por isso dançar é fundamental. Se não houver reação 

corpórea ‘quente’, não há rock. É verdade que as cortes renascentistas 

também dançavam. E é por isso que eu digo “quentes”: não pode haver 

regras, cenas determinadas, linhas do salão a cobrir, músicos tensos a 

esperar o próximo movimento. O rock precisa de liberdade física, o que 

ficou claro de Elvis (The Pelvis, lembram-se?) a Fred Mercury, assim 

como das pinturas multi-coloridas dos hippies dos 60 às cores 

agressivas do punk dos 70 [...] (CHACON, 1982, p. 7-8). 

 

O estilo também fala sobre o amor, amizade e espiritualidade. É nesse cenário que 

encontramos o grupo Legião Urbana, abordando diversos temas da sociedade e os impasses 

interiores e exteriores da juventude. O vocalista da banda, Renato Russo, foi considerado um 

grande poeta do rock nacional, pois conseguiu com suas letras transmitir sentimentos até então 

incompreensíveis para os jovens, conseguindo ser o mediador entre o jovem e sociedade, 

conquistando milhares de fãs até nos dias atuais.   

Mas antes do sucesso total, Renato Russo teve outra banda, Aborto Elétrico, e também 

teve até carreira solo antes de formar a banda Legião Urbana após o ano de 1982. Mesmo após 

a morte do cantor em 1996, chegando ao fim a banda, suas canções ecoam em várias gerações 
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e são trilha sonora quando o assunto é a reflexão do homem sobre si e sua relação com a 

sociedade. 

Partindo dessas afirmativas, podemos entender que o artista produz obras geralmente 

voltadas ao contexto atual, no entanto, muito dessas produções não ficam associadas ao 

passado, como é o caso, por exemplo, da letra da canção que diz: “Nas favelas/no senado/ 

sujeira pra todo lado” (LEGIÃO URBANA, 1987), em que a corrupção é notavelmente atual. 

Portanto, consideramos que o Rock é o estilo musical que mais se incomoda com os problemas 

sociais e expõe isso em suas letras. 

 

O outro lado do espelho: um mundo doente? 
 

Como já discutido anteriormente, literatura e a música têm estreita relação. Sendo assim, 

da mesma forma que os poemas são analisados e dele são extraídos um universo de 

informações, as letras de música, enquanto textos literários, também podem fornecer uma gama 

de leitura. Portanto, neste tópico, o objetivo é identificar, em um primeiro momento, os aspectos 

literários e/ou a literariedade da letra “Índios” e, posteriormente, analisá-la a partir de uma teoria 

mais sociológica.  

“Índios” é uma canção composta por Renato Russo no ano de 1986. Ela está presente 

no disco II da Legião Urbana. A letra da canção retrata uma questão histórica. Em uma análise 

estética, o eu poético da canção são os próprios “índios” que relatam como ocorreu o processo 

de colonização. A letra da canção, em linhas gerais, expressa uma visão de mundo pessimista 

acerca da relação entre os indígenas e o chamado “homem branco”. No que tange ao aspecto 

literário, a letra apresenta (53) versos e (11) estrofes, sendo que, a maioria das estrofes, inicia-

se com o mesmo verso (verso1), havendo, assim, repetições de palavras, característica comum 

aos poemas, pois, “ao passar da forma somente cantada para a escrita, nesta se conservaria 

recursos que aproximariam música e palavra: as repetições de estrofes, de ritmos, de versos 

(refrão), de palavras, de sílabas, de fonemas” (SOARES, 2007, p 24). Entretanto, é percebível 

a ausência de rimas. Contudo, versos livres e brancos são características marcantes dos textos 

poéticos a partir, em particular, do Modernismo brasileiro.  

Para início de leitura, é importante comentar que o nome da canção se encontra entre 

aspas no álbum dois da Legião Urbana. Semanticamente, as aspas podem ser usadas em uma 

determinada palavra quando queremos dar um tom irônico a ela. Ironia por não ser “índios de 

verdade”, um erro de nomenclatura, pois como é sabido, historicamente, os colonizadores 

acreditavam que estavam nas Índias, por isso, foram chamados de índios. Então percebemos a 
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criticidade à nomenclatura “índios” que foi um termo errôneo adotado, ao invés de utilizarmos 

o termo nativo, por exemplo. 

 Ironia é considerada uma figura de linguagem, de acordo com os manuais de língua 

portuguesa. A presença dessa figura, por um lado, contribui para comprovar ainda mais o 

caráter literário do que estamos analisando; por outro lado, semanticamente, as aspas podem ter 

sido usadas para dar duplo/s sentido/s ao termo. 

Em relação a esses duplos sentidos, primeiro, referindo-se às pessoas puras e ingênuas; 

segundo, refere-se ao seu sentido literal de Índios (adotaremos esse termo por ser o título da 

canção), mas não podemos descartar que os índios da época colonial também foram ingênuos, 

como se vê na Carta de Pero Vaz de Caminha (2015) relata em sua Carta ao Rei de Portugal.7   

No tocante aos aspectos musicais, o andamento da canção fica alternando entre rápido 

e lento; a melodia tem um clima triste e uma tensão que vai aumentando no decorrer da música, 

com exceção do refrão que é triste e lento. De acordo com Xavier (2018, p. 13): 

 

Na cultura ocidental, convencionou-se o uso de doze notas musicais, as 

sete mais comuns e mais cinco intervalos entre algumas delas. Assim, 

quando combinamos harmonicamente algumas dessas notas, formam-se o 

que chamamos de acordes. Esses acordes, que costumam servir de 

acompanhamento para o canto, podem ser diferenciados, dentre outros 

formatos, como maiores e menores. Os menores, por convenção cultural 

ou outros possíveis fatores de ordem psicológica, estão relacionados a 

sensações de tensão e angústia. Nesse caso, a música “Índios” tem uma 

predominante frequência dos acordes ré menor, mi menor e si menor em 

suas estrofes, podendo assim, despertar no ouvinte esse tipo de sentimento 

melancólico. 

 

 Essa questão sonora também é mencionada por outro estudioso que diz:  

 

Palavras e frases que ditas podem ter um tipo de apelo ou significado no 

ouvinte, quando cantadas ganham outro completamente diferente, 

dependendo da altura, da duração, do timbre e ornamentos vocais, do 

contraponto instrumental, do pulso e do ataque rítmico, entre outros 

elementos (NAPOLITANO, 2002, p. 55). 

  

Notamos que, a partir disso, as notas estão intimamente relacionadas com o conteúdo 

do texto, da mesma formar que o compositor incorpora isso aos tons de clamor, tristeza e raiva, 

dando “alma” à música. Abaixo, colocamos a letra na íntegra, para depois analisar alguns 

trechos importantes para a análise: 

                                                 
7 BRASIL. Ministério da Cultura. Departamento Nacional do Livro. A carta de Pero Vaz de Caminha. Acesso 

em: 25/10/2020. 
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Índios (Legião Urbana) 

 

1 Quem me dera ao menos uma vez 

2  Ter de volta todo o ouro que entreguei a quem 

3  Conseguiu me convencer que era prova de amizade 

4  Se alguém levasse embora até o que eu não tinha  

 

5  Quem me dera ao menos uma vez 

6  Esquecer que acreditei que era por brincadeira 

7  Que se cortava sempre um pano-de-chão 

8  De linho nobre e pura seda 

 

9  Quem me dera ao menos uma vez 

10  Explicar o que ninguém consegue entender: 

11  O  que aconteceu ainda está por vir 

12  E o futuro não é mais como era antigamente  

 

13   Quem me dera ao menos uma vez 

14   Provar que quem tem mais do que precisa ter 

15   Quase sempre se convence que não tem o bastante 

16   E fala demais por não ter nada a dizer 

 

17  Quem me dera ao menos uma vez 

18  Que o mais simples fosse visto como o mais importante 

19  Mas nos deram espelhos 

20  E vimos um mundo doente 

 

21  Quem me dera ao menos uma vez 

22  Entender como um só deus ao mesmo tempo é três  

23  E esse mesmo deus foi morto por vocês 

24  É só maldade então, deixar um deus tão triste 

 

25  Eu quis o perigo e até sangrei sozinho, entenda 

26  Assim pude trazer você de volta pra mim 

27  Quando descobri que é sempre só você 

28  Que me entende do início ao fim 

29  E é só você que tem a cura pro meu vício 

30  De insistir nessa saudade que eu sinto 

31  De tudo o que eu ainda não vi 

 

  32  Quem me dera ao menos uma vez 
33  Acreditar por um instante em tudo que existe 

34  E acreditar que o mundo é perfeito 

35  E que todas as pessoas são felizes 

 

36  Quem me dera ao menos uma vez 

37  Fazer com que o mundo saiba que seu nome 

38  Está em tudo e mesmo assim 

39  Ninguém lhe diz ao menos obrigado 

40  Quem me dera ao menos uma vez 

41  Como a mais bela tribo 
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42  Dos mais belos índios 

43  Não ser atacado por ser inocente 

 

44  Eu quis o perigo e até sangrei sozinho, entenda 

45  Assim pude trazer você de volta pra mim 

46  Quando descobri que é sempre só você 

47  Que me entende do início ao fim 

48  E é só você que tem a cura pro meu vício 

49  De insistir nessa saudade que eu sinto 

50  De tudo o que eu ainda não vi 

 

51  Nos deram espelhos 

52  E vimos um mundo doente 

53  Tentei chorar e não consegui 

 

Nessa harmonia de letra e musicalidade, Renato Russo relata um aspecto da história 

nacional, além de criticar outras questões de cunho identitário.  Partindo dessas afirmativas, 

podemos encontrar em algumas estrofes dois sentidos (o literal/real e metafórico) para analisar 

a letra da canção. A canção começa com a seguinte afirmação: “Quem me dera ao menos uma 

vez / Ter de volta todo o ouro que entreguei a quem / Conseguiu me convencer que era prova 

de amizade / Se alguém levasse embora até o que eu não tinha” (LEGIÃO URBANA, 1986). 

Nesses primeiros versos da música, percebemos que o eu-lírico entregou algo de valor a alguém, 

esse “ouro” que, analisado de forma literal, revela a exploração de recursos naturais relatados 

no contexto histórico da colonização, como, por exemplo, ouro, madeira, açúcar, café etc.  

Já em uma análise metafórica, podemos entender esse “ouro” como algo não material; 

“ouro” pode ter o significado de paz, liberdade, cultura e sua identidade que lhes foram tirados. 

Esse “ouro” que ele entregou não poderia ser devolvido justamente por não se tratar de algo 

material, pois como se sabe, a partir daquele momento, seriam escravizados e suas vidas seriam 

totalmente diferentes; a liberdade e seus direitos, mesmo mais de 500 anos depois, ainda são 

contestados, pois o que se vê é ainda dizimação dos povos indígenas.    

Em um outro sentido, o metafórico, entendemos que a voz lírica que fala na canção tinha 

algo de valor sentimental, que poderia ser o amor, amizade, tempo, confiança etc. Entendemos 

que essa relação foi rompida, daí o lamento da voz indígena por ter confiado esses sentimentos 

a alguém, por isso surge uma vontade de voltar ao passado e fazer diferente, não entregando 

esse “ouro” ao outro. Vejamos outra passagem da letra: “Quem me dera ao menos uma vez / 

Esquecer que acreditei que era por brincadeira / Que se cortava sempre um pano-de-chão / De 

linho nobre e pura seda” (LEGIÃO URBANA, 1986). 
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  Analisando de uma forma literal, sabemos que as pessoas não usam de um bom tecido 

para se fazer um pano de chão, ou seja, isso revela a suposta “ingenuidade” dos índios, pois não 

eram apegados aos bens materiais, e nem se quer saberiam distinguir algo de valor ou não no 

que diz respeito aos objetos da cultura do chamado “homem branco”. Como metáfora, 

associamos isso, quando nós não sabemos valorizar o que de fator tem valor, tratando da pior 

forma como “pano de chão”. Em outro momento da canção temos os seguintes versos: “Quem 

me dera ao menos uma vez/Provar que quem tem mais do que precisa ter/Quase sempre se 

convence que não tem o bastante” (LEGIÃO URBANA, 1986). Neste trecho, é revelado a 

ganância dos colonizadores que estavam sempre em busca de mais bens, o que causou certo 

estranhamento nos índios, já que não tinham noção de riqueza no que diz respeito à ganância 

colonialista.  

Essa maneira conduzir sua vida e cultura era o que mais pesava de importante para a 

cultura indígena, por isso a cação diz: pare eles era o que importava como revela o trecho: “Que 

o mais simples fosse visto como o mais importante”. Entretanto, os colonizadores lhes 

impuseram uma outra forma de vida, rodeada de obrigações e de doenças, como revelam os 

versos: “Mas nos deram espelhos / E vimos um mundo doente” (LEGIÃO URBANA, 1986). 

  Os versos acima apresentam um objeto que foi bastante usado como produto de troca: o 

espelho. Qual seria o significado dele neste contexto?  Partindo do pressuposto de que é o 

espelho reflete o mundo real, pode-se ler nesse verso que o espelho refere-se a um recurso que 

mostra uma verdade invertida. O verso seguinte revela isso: “um mundo doente”; o mundo 

cheio de doenças e outras mazelas, como se sabe, uma quantidade de epidemias foram trazidas 

pelos portugueses, e também um mundo doente de problemas sociais que ainda hoje sentimos 

os efeitos cruéis.  

Foi nesse momento que os indígenas perceberam que seu povo estava sendo dizimado, 

não só pelas doenças, mas também pelo poder colonial de aculturar com grande força, já que a 

visão espiritual que os índios tinham em relação à natureza, por exemplo, era algo que não se 

alinhava aos dogmas católicos.  

Na estrofe seguinte, o eu poético traz uma questão bastante sensível, tratando da 

catequização dos índios, ao refletir a respeito de algumas crenças do cristianismo, como lemos: 

“Quem me dera ao menos uma vez/ Entender como um só deus ao mesmo tempo é três /E esse 

mesmo deus foi morto por vocês/ É só maldade então, deixar um deus tão triste” (LEGIÃO 

URBANA, 1986). 

No Cristianismo, acredita-se que existe somente um Deus, e que ele, ao mesmo tempo, 

é três: pai, filho e Espirito Santo. No processo de catequização, obviamente isso foi pregado 
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aos índios, visto que os colonizadores notaram esses tinham diversas representações espirituais 

para os fenômenos da natureza. Nesse sentido, os colonizadores “negam redondamente a 

existência de religião entre os tupis” (BOSI, 1992, p. 69). Foi traçado um choque cultural 

impondo uma nova crença, uma terceira visão teológica.   

Os colonizadores ao chegarem no Brasil e se depararam com uma grande diversidade n 

natural, quase totalmente desconhecida deles. Os nativos dominavam os nomes de plantas que 

podiam ser comidas e aquelas que eram venenosas; eles dominavam técnicas de agricultura e 

tinha uma organização social própria. Além disso, segundo Ribeiro (1978, p. 72): “O indígena 

contribuiu, principalmente, na qualidade de matriz genética e de agente cultural que transmite 

sua experiência milenar de adaptação ecológica às terras recém-conquistadas”. 

A contribuição dos nativos para a formação da língua nacional, costumes e culinária 

foram imprescindíveis, no entanto, isso não foi reconhecido, e nem “agradecimento” por parte 

da nação; pelo contrário, os indígenas foram atacados e não são reconhecidos como deveriam, 

como vemos na passagem da canção: “Quem me dera ao menos uma vez/ Como a mais bela 

tribo/ Dos mais belos índios /Não ser atacado por ser inocente” (LEGIÃO URBANA, 1986). 

Partindo para o fim desta análise, essa estroe, mais especificamente o enunciado “não 

ser atacado por ser inocente”, traduz na visão dos nativos como foi injusto e devastador o 

processo de conquista. Um dos versos traz também um apelo de não ser atacado, tanto neste 

contexto histórico, quanto no momento atual, pois, hoje, sabemos da grande invasão às terras 

indígenas, ainda com intuito de dominar e explorar.  

 

Conclusão  

A música, em especial o Rock, tornou-se tão popular e atualmente continua mantendo 

sua força, tanto na melodia (mais pesada), quanto em suas letras que geralmente trazem 

questões políticas e sociais. Em relação à música “Índios”, vimos no decorrer da análise o 

processo de colonização do Brasil, da relação entre os colonizados (índios) e os colonizadores, 

num processo desigual e que criou várias problemáticas para a cultura indígena e para os 

próprios povos em questão.  A canção faz um retorno ao passado por meio da voz poética de 

um indígena, em que se vê um lamento constante de uma coletividade que foi muito prejudicada 

durante a colonização em terras brasileiras. Vimos que a letra traz ainda questões de 

aculturação, além de demonstrar as estratégias usadas pelo colonizador para exercer sua 

autoridade sobre os indígenas. A letra continua atual, já que esse processo de destruição da 

tradição indígena se mantém, daí a importância da denúncia presente em cada verso da música. 

Fica ao final da letra um lamento profundo para refletirmos acerca do papel do índio na 
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sociedade brasileira, e de como devemos muito a eles, por conta do legado cultural assimilado 

por diversos povos que compõem o universo étnico brasileiro.  
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ANÁLISE HISTÓRICO-SOCIAL DA LENDA A DAMA PÉ DE CABRA 
 

Carlos Alberto Barbosa CUSTÓDIO 

Resumo 

O presente artigo tem por objetivo realizar uma análise historiográfica, abordando fatores sócios 

políticos, buscando, a partir dessa leitura interpretativa, melhor compreender uma das 

produções de Alexandre Herculano. Para tanto, a pesquisa de cunho bibliográfico conta com 

autores como Marc Bloch (2001), Jacques Le Goff (1983), Silveira (2002), dentre outros que 

respaldarão as possíveis interpretações, entre outros aspectos. Através dos valores da natureza 

seletiva da memória permite avocar por meio de um passado remoto, quase memorável, ela 

possui um peso maior para o imaginário Medieval. A Dama Pé de Cabra é uma das bases para 

justificação de um grupo que precisava desse apoio para manter o seu poder social e político. 

A ficção não existe isolada do mundo, pelo contrário, ela é constituída pelas relações políticas 

e sociais de sua época e interfere nelas. Ao olhar nos tempos de hoje, podemos ter a impressão 

que ao contarmos a história da Dama Pé de Cabra, estamos falando de um conto de fadas, mas 

ela vai muito além disso. Mas que uma lenda, ela é um objeto político, ela é uma ferramenta 

nas relações dessa sociedade medieval. 

 

Palavras-chaves: Análise; A Dama Pé de Cabra; Alexandre Herculano. 

 

Introdução 

 

O presente artigo tem por objetivo realizar uma análise historiográfica, abordando 

fatores sócios políticos, buscando, a partir dessa leitura interpretativa, melhor compreender uma 

das produções de Alexandre Herculano. Para tanto, a pesquisa de cunho bibliográfico conta 

com autores como Marc Bloch (2001), Jacques Le Goff (1983), Silveira (2002), dentre outros 

que respaldarão as possíveis interpretações, entre outros aspectos.  

Quanto à organização, o mesmo está dividido em três partes. Na primeira parte 

abordaremos, em linhas gerais, um contexto histórico-social que serve como ambientação para 

a história da Dama Pé de Cabra. Já na segunda parte partimos para análise da Dama Pé de 

Cabra. E, por fim, as considerações finais.  

 

Contexto histórico 

 

Geralmente a idade média é entendida como um período entre o século V e XV, 

marcado em seu início pela deposição do último imperador romano em 476 e com o seu fim 

com a tomada de Constantinopla pelos turcos no ano de 14738. 

                                                 
8 Conforme visto em: https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/idade-media-europeia-seculos-v-ao-xv/. Acesso 

em: 11/07/2018. 
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Durante a renascença9 surge a expressão Idade Média para definir os últimos mil anos 

desde a antiguidade clássica, entendido pelos renascentistas como um período de obscuridade 

e intolerância. Já o termo idade das trevas, surge durante lustração e racionalismo, pois estes 

movimentos criticam a estagnação e irracionalidade de tal época, proveniente da forte 

influência da igreja.  

No século XIX há uma mudança radical da percepção e valorização da idade média, 

decorrentes das correntes de pensamentos da Europa, o nacionalismo, romantismo e 

liberalismo. O nacionalismo buscava tratar as particularidades de cada povo, pautando-as para 

a criação do Estado Moderno. Já o romantismo, exaltava as virtudes cavalerísticas do medievo. 

Por fim, o liberalismo tratava as vontades do indivíduo e duas instituições que buscavam a 

liberdade perante os governos do medievo. 

Somente com o desenvolvimento da história como disciplina cientifica, durante os 

séculos XIX e XX que a Idade Média começa a ser estudada e aprofundada em um sentido 

muito mais amplo e complexo do mundo social.  

Portanto, podemos ver que todo conceito é resultado do seu tempo e meio social, sendo 

resinificado através de um conjunto de valores de seu presente, como disse o historiador 

BLOCH (2001, p. 60) “jamais um fenômeno histórico se explica plenamente fora do estudo de 

seu momento”. 

Para explicar o medievo, há necessidade de compreender o seu tempo, a sua estrutura 

e seu contexto, não somente os seus eventos pontuais. Assim, na idade média há cavaleiros, 

cruzadas, reis, peste negra. Mais também tantos outros elementos que estabelecem entre si uma 

complexa relação para além do entendimento da Idade das Trevas. 

Temos que começar a ver a Idade da Média como uma época de transformação e consolidação 

social de visão de mundo, sendo caracterizada por alguns elementos como uma economia 

ruralizada, uma timidez mercantil, uma igreja católica muito poderosa, o sistema feudal e uma 

sociedade hierarquizada. 

A sociedade Medieval era construída numa hierarquia de três ordens separadas, onde 

cada seguimento tinha a sua idealização do seu papel a ser desempenhado socialmente. 

Inspirada na figura da trindade, ela se dividia em os que oram, os que batalham e os que 

                                                 
9 Em oposição à espiritualidade característica medieval, esse período de transição ocorrida entre o Medievo e o 

Renascimento, valorizou, sobretudo, o homem do campo. O progresso que as artes, a literatura e as ciências 

obtiveram foi incalculável, pois o ideário humanista acabou sendo o canal do progresso, tornando-se o espírito do 

Renascimento (CHAVES, 2010). 
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trabalham, eram essas três ordens que asseguravam a estabilidade da sociedade (LE GOFF, 

1983). 

A sociedade Medieval possuía pouca mobilidade social, assim prevalecendo um 

mecanismo fundamental para a nobreza a homenagem vassálica, sendo composto por um 

sistema simbólico entre suserania e vassalagem. Assim, o pacto vassálico consiste em um 

suserano que possui poder sobre a terra e que delega parte de suas terras e de seus direitos a 

alguém que passa a ser o seu vassalo, por esse acordo de fidelidade, juravam proteção e auxilio 

militar, criando um laço mútuo entre suserano e vassalo. 

Geralmente, quem possuía o título de suserania era o rei e o de vassal era os nobres, 

entretanto, algumas vezes podia ocorrer entre um nobre de alta categoria e um de baixa 

categoria, nesse contexto algumas linhagens da alta nobreza, buscavam meios de consolidar o 

seu poder, se inspirando em elementos utilizados pelas monarquias, através das conquistas 

militares e união das linhagens com estratégias de matrimonio. 

As estratégias militares são pautadas em expansões territoriais, visando as conquistas 

das terras, complementadas com o desenvolvimento da figura do herói que consistia na 

construção da imagem do nobre, como sendo um cavaleiro, guerreiro e até mesmo o 

comandante de uma propriedade, que se mantem como chefe de uma linhagem, representando 

uma unidade.  

Já a função do matrimonio, possuía dois papéis fundamentais para a nobreza, era 

estratégia de união de dois grupos sócios políticos que estavam em guerra, como uma forma de 

trégua e da reprodução da linhagem, feita através do nascimento de um filho homem, garantia 

que a hereditariedade do sangue nobre se mantenha através do primogênito. No entanto, se 

ocorresse o nascimento de uma filha, esta poderia estabelecer outras relações de matrimonio. 

Um elemento importante de legitimidade da nobreza, é o sangue paterno, o qual 

transfere os privilégios através das gerações. Portanto, uma ferramenta que busca assegurar a 

continuidade e a legitimação são os livros de linhagens que relatam as histórias e estruturas de 

linhagens, além de seus feitos heroicos. 

Segundo Le Goff (1983), os homens na Idade Média eram mais propensos a acreditar 

no que escutarem no que na realidade concreta das coisas e assim se dava com a repetição 

constante das lendas. Por conta dessa facilidade de aderência as lendas, numa sociedade de 

tripartição social, elas cumpriam um papel importante na justificativa dessa edificação. 

Para a nobreza, a busca pela genealogia e pelas linhagens, representava uma das 

fundamentações do seu status, ela tinha a ambição de retratar o seu passado e por meio dele 

manipular a memória para legitimar o seu presente. E é com esse objetivo de legitimação que 
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podemos observar que as narrativas pelas conquistas militares ganham força, assim, surge o 

sentimento de abranger a memória da linhagem como uma necessidade de garantir a memória 

dos grandes feitos de seus antepassados permanecesse viva no imaginário coletivo. 

Nesse contexto, o mito do fundador é usado como uma ferramenta nesse processo, 

buscando garantir a continuidade da linhagem, proporcionando aos descendentes uma valiosa 

legitimação do poder e prestigio social, uma figura a se espelhar.  

Os mitos fundadores, foram muito comuns em todo Ocidente Medieval, eles eram 

conhecidos como narrativas de origem, por geralmente contarem o surgimento de determinadas 

linhagens. Construídos de forma a-histórica e atemporal, esses mitos são chamados assim por 

diferirem de uma narrativa historiográfica, localizada no tempo espaço que buscam, com algum 

método, definir as origens da linhagem. 

Não são obras que procuram fixarem em dados factíveis, mas sim em uma memória 

coletiva, construída e moldada. Os principais meios de produção e divulgação desses grupos 

são os livros de linhagens, eles são os meios privilegiados de estabelecer uma sequência de 

eventos que trazem um caráter de prestigio para determinadas linhagens. 

Nessa esteira, Silveira (2002, p. 3), nos explica que 

Em sua época, os Livros de Linhagens pretendiam-se documentos históricos, 

instrumentos de reconhecimento de famílias e não uma obra para o deleite, 

como o eram os romances da cavalaria. Apesar da função distinta, a linguagem 

entre as obras é muito próxima: em ambas, percebe-se um universo de 

imagens provenientes da tradição oral em que abundam elementos místicos. 

Estes elementos também estiveram presentes em outras narrativas da Europa 

medieval desde o século XI, época em que a matéria oral de antigas tradições 

místicas emerge na literatura profana, com significados e funções associados 

ao contexto em que foram literalizados. Tais temas, em boa parte, oferecem 

pouca ou nenhuma referência ao universo cristão, optando pela matéria em 

que pululam fadas, gigantes e animais mágicos.  

 

 

Ela se torna o produto de uma estrutura social, gerando uma literatura que coexiste e 

se mescla com as lendas épicas, crônicas e outras formas literárias do contexto. 

Por meio dessas narrativas, há a incorporação de figura do fundador, cuja nobreza das 

ações em vida, se tornam em sua morte, o lastro da nobreza da dinastia que procede.  

Os livros de linhagens produzidos em Portugal durante a Idade Média que chegaram 

até os tempos modernos são três, O Livro Velho de Linhagens, O Livro de Deão e do Conde 

Dom Pedro. 

O Livro Velho de Linhagens, foi redigido no século XII, tendo como objetivo contar 

as procedências das famílias nobres que teriam composto as origens da formação do reino de 
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Portugal, a princípio o livro era composto por cinco partes ou gerações de famílias, abordando 

em cada uma delas a narrativa genealógica de uma das consideradas linhagens primordiais da 

nobreza. 

No entanto, no século XIV a leitura do passado do reino proposto pelo livro vai ser 

retomado, por meio de um novo processo de lutas entre o rei e a nobreza, desse modo, foram 

inseridos dois novos textos memorialísticos acerca das origens do reino, respectivamente, o 

Livro de Deão e o Livro de Linhagens do Conde Pedro Afonso de Barcelos. 

O que mais aqui nos interessa é o último, ele leva esse nome por conta de seu criador 

o Conde Pedro Afonso de Barcelos, filho bastardo do Rei Dom Dionísio de Portugal. Vale 

ressaltar que muitas vezes o filho bastardo, naquela época, não era negado, pelo contrário, 

muitas vezes era acolhido, como foi o caso do Conde. 

O contexto em torno dele favorecia a sua inspiração a cronista, forma como eram 

chamados os escritores na época. Ele vinha de uma corte fortemente letrada, influenciada por 

uma linhagem de reis que incentivavam o florescimento cultural da península ibérica, como o 

seu pai Dom Dionísio e seu avô Dom Afonso X de Castela que também era cronista. 

Outro fator importante, para sua inspiração literária, é a variedade de contatos que pode 

estabelecer durante a sua vida, por ter nascido bastardo não acaba com todos os problemas que 

um príncipe herdeiro do trono português normalmente teria, mas tinha influência de seu pai que 

lhe possibilitou um casamento com Dona Branca Peres, criando assim um contato com o outro 

extremo da península ibérica. 

Ele também foi exilado em Castela, por conta dos conflitos entre Dom Dinis e o 

príncipe herdeiro Dom Afonso, o que lhe rendeu um conhecimento do centro da península. 

É por conta dessa circularidade, que Dom Pedro conseguiu ter acesso às informações 

para escrever um livro, motivado, em grande parte, pelo conflito entre seu pai e seu irmão. Com 

a intenção de resgatar os ideais da nobreza, procurando nas narrativas dos feitos heroicos de 

sua família uma justificativa ideológica da fixação da hierarquia através de uma teoria da 

solidariedade, decorrente do parentesco, devendo os nobres auxiliarem uns aos outros ao invés 

de lutarem entre si. 

Aqui falaremos sobre uma de suas histórias, contadas pelo Livro de Linhagens do 

Conde Dom Pedro. 
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Análise da Dama Pé de Cabra 

 

A Lenda da Dama Pé de Cabra, aparece como uma progenitora da linhagem de Haro10, 

família muito importante no contexto da produção da lenda, pois estava ligada a família real 

por laços matrimoniais. É importante lembrarmos que este nome, Dama Pé de Cabra, não surge 

com Conde Dom Pedro e sim séculos mais tarde com Alexandre Herculano, escritor português 

que resgatou essa lenda. Na época de Dom Pedro ela era somente referida como uma mulher 

“muy bela dama”. 

A primeira parte dessa história, narra as fundações dessa linhagem, trazendo assim a 

justificação de seus descendentes como portadores de um sangue nobre. É a história de Diogo 

Lopes que casasse com a Dama Pé de Cabra desenvolvendo assim o foco da história. Por fim, 

uma outra narrativa onde como seu filho, Inigo Guerra, com auxílio de sua mãe liberta Diogo 

Lopes do cativeiro que caíra quando lutara contra os mouros. 

No encontro entre a Dama e Diogo Lopes e depois no casamento, há a união entre o 

mundo real e o mundo mágico, sendo a referência a Dama uma ferramenta muito importante. 

Esse encontro fortalece o poder da linhagem de Haro, nobres que buscavam por legitimidade. 

No Livro de Linhagens do Conde Dom Pedro, a Dama aparece como progenitora da 

linhagem e essa ligação com o místico, faz de seus sucessores os descendentes de uma figura 

sobrenatural tão importante.  

Mas é relevante destacar que a união de dois mundos, o real e o mágico, se dá na 

relação mútua e que cada um, a Dama e Diogo Lopes, abre mão de elementos pertencentes aos 

seus próprios mundos. A Dama passa a viver no castelo, ao invés que na natureza e Diogo 

Lopes abre mão de sua religiosidade. 

Quando Diogo Lopes exclama “Virgem Bendita! [...] BENZIA-SE E PERSIGNAVA-

SE” (HERCULANO, 1987, p. 119), ele quebra o pacto feito com a Dama de que nunca se 

benzesse ou santificasse e com isso ela foge com sua filha. Nessa sequência de cenas, é 

importante destacar que a nobreza na época estava preocupada em continuar as suas linhagens, 

para tanto era essencial ter um descendente do sexo masculino. Por isso Diogo Lopes não deixa 

a Dama levar o seu filho, pois esse iria garantir a sua sucessão e manter a sua memória e grandes 

feitos dos antepassados.  

                                                 
10 HERGUETA (1895, p 98) conta que a origem do sobrenome Haro se deu quando: “Tomaron el apellido de Haro 

al haberle sido concedido a Diego López el señorío de la villa de Haro por parte de Alfonso VI de León. Aunque 

la primera aparición de la incorporación del topónimo a su apellido se ha encontrado en una escritura de 1117, en 

la cual aparece su hijo Lope Díaz con la siguiente mención ‘Donus Didacus Lópiz de Faro’". 
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Ui! – gritou sua mulher, como se a houveram queimado. O barão olhou para 

ela: viu-a com os olhos brilhantes, as faces negras, a boca torcida e os cabelos 

eriçados:  

E ia-se alevantando, alevantando ao ar, com a pobre D. Sol sobraçada debaixo 

do braço esquerdo: o direito estendia-o por cima da mesa para seu filho, D. 

Inigo de Biscaia.  

E aquele braço crescia, alongando-se para o mesquinho, que, de medo, não 

ousava bulir nem falar.  

E a mão da dama era preta e luzidia, como o pelo da podenga, e as unhas 

tinham-se-lhe estendido bem meio palmo e recurvado em garras 

(HERCULANO, 1987, p. 119).  

 

Já a sua filha, menosprezada pelo pai, possui um papel secundário e passivo, pois se 

torna menos relevante na continuidade da linhagem pelas regras sociais vigentes.  

É necessário comentar a importância que tem no contexto histórico da lenda a luta de 

Diogo Lopes contra os mouros. Na época, combater os infiéis era uma tarefa atribuída aos 

nobres que batalhavam pela cristandade, lutando contra um inimigo religioso. Por isso atribuir 

uma luta contra os mouros a um descendente da linhagem dos Haro, reafirmava o valor 

guerreiro, comprometimento com a fé cristã, fé daquela linhagem. 

Outro elemento ligado a fé, se pauta no encontro de Diogo Lopes e a Dama Pé de 

Cabra, significante a religação entre o mundo cristão e o pagão. Por isso, quando Diogo Lopes 

jura não se santificar ele abre mão do elemento cristão para se aproximar do paganismo, 

representado pelas figuras místicas. Quando ele quebra o pacto, volta novamente ao mundo 

cristão, combatendo os infiéis, depois, quando Diogo Lopes é preso no curral a imagem que 

temos é de um rebaixamento social, devido ao lugar onde ele é preso, ficando em uma posição 

vulnerável, comparado a um animal. 

Devido a isso, o filho vai pedir ajuda a sua mãe, novamente mostrando o elemento 

místico, ajudando na continuidade da linhagem e na legitimidade do nobre como parte da 

sociedade. 

Aqui, a Dama tem um papel essencial, colaborando para o resgate de Diogo Lopes, 

dando a seu filho um cavalo chamado Pardalo que não precisaria comer e nem beber, que 

venceria todas as batalhas.  

Essa representação se dá através da relação como contexto histórico pois a linhagem 

dos Haros, por estarem relacionados diretamente com a figura mística, guerreiro é um símbolo 

do poder.  

Toda essa ajuda realizada pelo mundo mágico, torna-se uma ferramenta para que a 

linhagem dos Haros se afirme como poderosa e dona daquelas terras de Biscaia. E essa relação 

do místico com o real favorece a continuidade da linhagem. 
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Isso tudo se inseri num momento de urgência, o contexto de produção da lenda envolve 

disputas por motivos políticos no período de 1201 a 1205, entre os senhores de Biscaia, Diogo 

Lopes, como personagem da lenda e seu suserano Rei de Leão e Castela. 

A lenda, fazendo uso do senhor do território em expansão de Biscaia busca exaltar a 

história da linhagem dos Haros, da qual Diogo Lopes pertencia, colocando essa linhagem acima 

da monarquia de Leão e Castela. 

Por toda a lenda, os feitos da linhagem dos Haros, se realizam de maneira autônoma 

aqueles reis. Portanto, podemos ver que Diogo Lopes é colocado na narrativa como aquele que 

luta contra os mouros e seu filho Inigo Guerra é aquele que luta pela libertação de seu pai e 

ainda como um jovem que continuará a linhagem com o auxílio de um elemento mágico, o 

cavalo Pardalo que o acompanhará pela vida inteira. 

Em nenhum desses momentos é mencionado a presença da monarquia, a linhagem dos 

Haros é a protagonista da história e sobrepõe essa função do monarca, ou seja, essa narrativa é 

utilizada como ferramenta política. 

Algumas características muito típicas e recorrentes dos mitos fundadores das 

linhagens, são visíveis na lenda em apreço, por exemplo, ela ocorre numa passada atemporal, 

sem indicação de datas, no entanto tem o seu espaço delimitado nos senhores de Biscaia.  

Essa configuração é muito relevante para o papel fundacional desse mito, não 

ocorrendo em um tempo determinado, ela não pode ser questionada, ela simplesmente 

aconteceu e o fato de ser contada e escrita assim busca justificar as pretensões do presente de 

Diogo Lopes frente ao reinado de Leão e Castela. 

Assim, vemos que as narrativas não são apenas uma narrativa fantástica para linhagem, 

mas sim uma ferramenta de organização social e cultural, baseado nesse passado mítico. 

 

Conclusão 

 

Através dos valores da natureza seletiva da memória permite avocar por meio de um 

passado remoto, quase memorável, ela possui um peso maior para o imaginário dessa época. 

Ela não é contada puramente pelas suas qualidades ficcionais, como toda ficção ela tem um 

contexto que lhe traz intenções, deixa marcas, pegadas em sua essência.  

A Dama Pé de Cabra é uma das bases para justificação de um grupo que precisava 

desse apoio para manter o seu poder social e político. A ficção não existe isolada do mundo, 

pelo contrário, ela é constituída pelas relações políticas e sociais de sua época e interfere nelas. 

Ao olhar nos tempos de hoje, podemos ter a impressão que ao contarmos a história da 

Dama Pé de Cabra, estamos falando de um conto de fadas, mas ela vai muito além disso. Mas 
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que uma lenda, ela é um objeto político, ela é uma ferramenta nas relações dessa sociedade 

medieval. 
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A FIGURA FEMININA NO POEMA ISMÁLIA, DE ALPHONSUS DE 

GUIMARAENS 
 

Clenilson Miranda de SOUSA (UFPA) 

Orientador: Prof. Dr. Luiz Guilherme dos SANTOS (UFPA) 

Resumo 

A França é tida como referência no surgimento de vários movimentos literários e artísticos, 

dentre estes, sobretudo, o país foi o “berço” do estilo simbolista. Muitas vezes, esses 

movimentos surgiam como uma “reposta” aos seus antecessores, por exemplo, o Realismo, que 

era baseado em princípios científicos e na observação objetiva da realidade. Com o declínio do 

Realismo, as indagações acerca da alma e do destino do homem surgem alicerçadas em teorias 

metafísicas. Tendo como marco inicial a publicação do livro As Flores do Mal (1857), do poeta 

francês Charles Baudelaire, o referido estilo também foi influenciado pelo espiritualismo e 

misticismo, em que o símbolo tinha uma função para além dos limites do mundo físico. Tal 

movimento literário chegou ao Brasil tendo como marco em 1893 com a publicação dos livros 

Missal e Broquéis, de Cruz e Sousa. Outro importante poeta dessa geração foi Alphonsus de 

Guimaraens, pseudônimo de Afonso Henrique da Costa Guimarães. Esses dois poetas 

brasileiros são considerados os maiores nomes do Simbolismo no Brasil. Alphonsus de 

Guimaraens sugere em sua poesia versos carregados de misticismo cristão e religiosidade, além 

de outros temas como a morte, a melancolia, dentre outros temas. O objeto de estudo da presente 

comunicação de pesquisa é realizar uma análise do poema Ismália, de Alphonsus de 

Guimaraens, texto esse publicado postumamente no livro Pastoral aos crentes do amor e da 

morte (1923). A partir de pesquisas bibliográficas, o referencial teórico está embasado em 

artigos acadêmicos além dos apontamentos analíticos de Sant’Anna (1993), presentes em seu 

livro O Canibalismo amoroso.  Busca-se ainda por meio desta análise a presença do feminino 

em Ismália, a partir das principais características do Simbolismo e de como essa figura feminina 

é construída por meio da escrita poética de Alphonsus de Guimarães.  

   

Palavras-chave: Ismália; Poesia; Simbolismo. 

 

Introdução 

 

O escritor brasileiro, Afonso Henrique da Costa Guimarães, conhecido por seu 

pseudônimo de Alphonsus Guimaraens, nasceu na cidade de Ouro Preto (Minas Gerais) no dia 

24 de julho de 1870 e faleceu em 1920. O autor era filho do comerciante português Albino 

Guimarães e de Francisca de Paula Guimarães Alvim. Ele conclui seus estudos básicos na 

própria cidade, onde também ingressou no curso de engenharia. Aos dezessete anos já escrevia 

seus primeiros versos inspirados pela paixão por sua prima Constança. Mas é a partir da morte 

precoce desta moça que a vida de Alphonsus começa a tomar rumos diferentes, pois pela 

melancolia que este fato causou ao poeta, este viria a viver de forma desregrada em uma vida 

boêmia, o que resulta no abandono do curso de engenharia. Portanto, o falecimento de 

Constança é um acontecimento marcante na vida do autor, pois influência diretamente em sua 

carreira. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Charles_Baudelaire
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Em São Paulo, Alphonsus inicia o curso de Direto e tem seus primeiros contatos com 

poetas simbolistas, um deles foi Adolfo Araújo, jornalista reconhecido nacionalmente por ser o 

fundador de A Gazeta, no qual Alphonsus posteriormente contribuiria. Foi com Zenaide de 

Oliveira que o autor se casou e juntos tiveram quatorze filhos. Desde então, dividiu sua vida na 

criação de sua obra poética, seus filhos e seu trabalho de juiz em Minas Gerais. Sendo ele 

católico, a religiosidade cristã influenciou em suas obras, como pode ser observado em 

Setenário das Dores de Nossa Senhora (1899), que é exclusivamente dedicada à santa. Outras 

obras são: Dona Mística (1899), Câmara Ardente (1899), Kiriale (1902), Mendigos (1920). 

Foram publicadas ainda duas obras póstumas, sendo elas: Nova Primavera, Escada de Jacó, 

Pulvis (1938) e Pastoral aos Crentes do Amor e da Morte (1923). Sendo neste último livro em 

que se encontra o objeto de estudo deste trabalho, o poema Ismália, em que se busca analisar a 

figura feminino do poema. 

Considerando essas informações, é pertinente um estudo sobre poema Ismália, por este 

ser um dos poemas mais conhecidos do Simbolismo Brasileiro, além de revelar a figura poética 

feminina construída por Alphonsus de Guimaraens. Com isso, busca-se dividir este estudo 

apresentando, brevemente na introdução, a biografia do autor, algumas de suas influências e, 

posteriormente, o estilo simbolista em que o texto está inserido, assim como, destacar como a 

mulher era retratada neste estilo; adiante adentra-se na análise do poema e, por fim, as 

considerações finais. 

 

O Simbolismo de Alphonsus de Guimarães 

 

Os movimentos literários e artísticos surgem de acordo com o modo de vida de uma 

sociedade em um determinado período, assim como também possuem influência no meio 

social-artístico. A França é o local de surgimento da maioria desses movimentos que se 

espalharam não só pela Europa, mas também para outras partes do mundo.  Destaca-se aqui o 

Simbolismo, um movimento importantíssimo no final do século XIX, que surge opondo-se à 

estética de outros movimentos como o Realismo e o Naturalismo. 

Se por um lado o Realismo buscava retratar a França através de uma ótica verossímil, 

mostrando as mazelas daquela sociedade e a situação em que as classes mais baixas se 

encontravam, o Simbolismo possuía características opostas, ou seja, seus aspectos eram 

voltados para o plano imaterial, distante da realidade material. Já o Naturalismo voltou-se bem 

mais para um estudo científico da vida biológica humana, enquanto o Simbolismo, em 

contraposição, preocupava-se com questões metafísicas ligadas ao plano das almas.  
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O declínio do Realismo e a descrença em relação ao cientificismo fortalece o 

Simbolismo. Como destaca Gomes (1994, p. 7), “o homem que acreditava ter acesso aos 

segredos do universo, via razão e via progresso, vê de repente que tudo não passa de ilusão, que 

o universo é regido por forças incontroláveis que ele desconhece completamente”. Com isso, 

em 1857, Charles Baudelaire publica seu livro Les fleurs du mal (As Flores do Mal). O livro de 

poesias que viria a tornar-se o marco inicial do Simbolismo francês. A obra tornou-se polêmica 

por romper os preceitos da época, ao exaltar o grotesco como uma dimensão estética da arte; 

uma obra completamente diferente dos padrões, o que causou até mesmo processos ao autor e 

a censura de seu livro.  

Baudelaire compõe um livro cheio de imagens alucinantes. Tendo como pano 

de fundo a Paris do século XIX, o poeta fala do tédio que os tempos modernos 

lhe inspiram, da solidão existencial do homem, de amores fracassados e, 

sobretudo, de coisas sórdidas, repugnantes (GOMES, 1994, p. 1). 

 

Como é possível observar na presente citação, a temática da poesia de Baudelaire 

causou polemicas por abordar assuntos delicados para o seu tempo, o tédio vivido pelo homem 

moderno implica em perguntas para o próprio “eu”, para a própria existência do ser. Desse 

modo, a poesia simbolista se caracterizou por deixar de lado a objetividade, sendo assim, não 

são mais utilizadas referências diretas, e sim, os símbolos que codificam sobre o que se é falado. 

O símbolo assume o disfarce das verdadeiras ideias e tem o papel de ligação entre o plano 

concreto e o espiritual.  

As tendências espiritualistas são umas das mais importantes no Simbolismo, estas são 

inspiradas nas concepções de Platão, filosofo grego da antiguidade. O Mito da Caverna é uma 

de suas obras mais conhecidas. Segundo Gonçalves (2015, p. 6), “a Caverna seria o mundo de 

aparência em que vivemos. As sombras projetadas no fundo da caverna são as coisas que 

percebemos através de nossos sentidos”. Ou seja, a realidade que percebemos é apenas um 

reflexo imperfeito do mundo inteligível da razão. É sobre este mundo que se baseia a 

subjetividade do Simbolismo. 

No Brasil, o Simbolismo tem seu início datado (didaticamente) em 1893, com a 

publicação das obras Missal e Broquéis, ambas do poeta Cruz e Sousa, considerado o maior 

simbolista brasileiro. Mas outro poeta também se destaca, Alphonsus de Guimaraens. Com seus 

versos repletos de lirismo, misticismo e religiosidade, o autor se consagra como um dos poetas 

místicos mais importantes de sua geração. O movimento simbolista não alcançou status no 

Brasil, como, por exemplo, foi na Europa. Outro fator a se destacar é também a pouca qualidade 

literária de uma vasta parte dos autores adeptos a este estilo. Como destaca a crítica a seguir. 
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O Simbolismo brasileiro poderia ter sido, e foi na intenção de alguns dos seus 

adeptos, uma contra-corrente inconformista, batendo em brecha o formalismo 

triunfante dos parnasianos e dos oradores consagrados. Mas, apesar dos 

intuitos, conservou muita coisa deles e teve a pouca sorte de ser praticado por 

poetas e prosadores na maioria medíocres, não merecendo representar os 

fermentos de reforma contidos na sua atitude estética (CANDIDO, 1999, p. 

62). 

 

Observa-se, então, na opinião de Candido, que a maior parte dos escritores foi de baixa 

qualidade, dificultando o crescimento do estilo. Mas este não é o caso de Alphonsus, 

considerado um dos nomes mais importantes desse movimento no Brasil, pois, segundo o 

crítico, “o seu verso é simples, de uma musicalidade feita de tons menores, dotado de um 

encantamento meio deliquescente, próprio para exprimir os estados de ternura e contemplação, 

a visão sonhadora das coisas e dos sentimentos” (CANDIDO, 1999, p. 63). Percebe-se, desse 

modo, a diferença entre Alphonsus e a maioria dos outros autores. Além disso, Candido também 

destaca algumas das características mais marcantes do autor, como a musicalidade e a 

contemplação, que são fundamentais em sua obra. 

 

A Figura Feminina na Poética Simbolista 

  
A imagem da figura feminina no Simbolismo é um ponto interessante a ser estudado. 

Este estilo assume características marcantes em relação a mulher, a principal delas, talvez seja, 

a representação da amada morta, que aparece constantemente nessa literatura. 

[...] a figura da amada morta é uma obsessão na poesia simbolista. Aí ela 

aparece mais insistentemente que durante o Romantismo, o barroco e a Idade 

Média. O que teria levado mais de uma centena de poetas brasileiros a 

privilegiarem a imagem da mulher morta, sobretudo quando ela é jovem, 

noiva e virgem, é, de alguma maneira, um enigma (SANT’NNA. 1993, p. 

119). 

 

Ou seja, percebe-se que essa figura aparece tão recorrentemente que se torna uma 

obsessão, apesar de ser um enigma a insistência dessa imagem algumas especulações são feitas 

a respeito do tema. Uma delas é que essas poderiam advir das experiências pessoas dos autores, 

o que é valido se for tomado como exemplo a história do autor de Ismália, porém não abrange 

a maior parte dos autores desse movimento. Outras hipóteses também são interessantes, como 

a “[...]influência do simbolismo francês e belga, que utilizou esse tema, envolvendo, além do 

mais, a descrição das emoções e cenas sempre numa atmosfera nebulosa, triste e mórbida” 

(SANT’NNA, 1993, p. 119). Ainda segundo Sant’Anna (1993), não se pode deixar de 
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considerar a influência ideológica adquirida do ambiente europeu, que naquele momento estava 

passando por uma crise em seu contexto social e econômico. 

Refletindo sobre esses fatos, “[...] temos, portanto, de considerar que na história da 

representação psicossocial, cada época privilegia certo conjunto de imagens para contar seu 

desejo reprimido” (SANT’NNA, 1993, p. 120). Desse modo, tem-se a imagem da mulher morta, 

ligada ao desejo reprimido muito trabalhado no Simbolismo. É por esses motivos que alguns 

arquétipos são tão presentes nesta poesia, por exemplo, a referência a figuras antigas femininas, 

sempre ligadas ao desejo e ao pecado, dentre elas Eva e Medusa, como é pode-se verificar na 

citação abaixo: 

No poema “Dança do ventre”, de Cruz e Souza, a mulher se assemelha ao 

verme, quando surge numa “dança macabra e multiforme/ de um verme 

estranho, colossal, enorme/ do demônio sangrento da luxuria”. Há um 

evidente sentido falido nessa simbolização. O corpo feminino é esse 

“colossal” e “estranho” verme que exterioriza a sensualidade do macho de 

maneira complexa e invertida (SANT’NNA, 1993, p. 141). 

 

Não se pode esquecer que Cruz e Souza foi o maior expoente do Simbolismo 

Brasileiro, por isso, a imagem do feminino em suas obras é consideravelmente relevante ao se 

trabalhar este tema. A figura feminina que o poeta configura se torna uma ameaça ao ser 

masculino, pois ela está repleta de sensualidade, beleza e perigo que, por sua vez, só se 

estinguem com a morte. Já o eu-poético masculino, diante dessa ameaça, assemelha-se às 

criaturas inferiores, com isso surge a transfiguração da figura masculina em sapos e vermes, 

porque são eles que representam, nesta simbologia, quem estará consumido o corpo da amada 

morta, e só desta forma o desejo será extinto completamente (SANT’NNA, 1993). 

 

Análise poética: Ismália  

ISMÁLIA 

 
Quando Ismália enlouqueceu, 

Pôs-se na torre a sonhar… 

Viu uma lua no céu, 

Viu outra lua no mar. 

 

No sonho em que se perdeu, 

Banhou-se toda em luar… 

Queria subir ao céu, 

Queria descer ao mar… 

 

E, no desvario seu, 

Na torre pôs-se a cantar… 

Estava perto do céu, 

Estava longe do mar… 
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E como um anjo pendeu 

As asas para voar… 

Queria a lua do céu, 

Queria a lua do mar… 

 

As asas que Deus lhe deu 

Ruflaram de par em par… 

Sua alma subiu ao céu, 

Seu corpo desceu ao mar… 

 

(Alphonsus de Guimaraens) 

 

Tratando brevemente das formas métricas do poema Ismália, observa-se que ele é 

composto por cinco estrofes construídas por quatro versos cada um, todos curtos e com uma 

sonoridade notável de seus versos alternados, mas a pesar da suposta simplicidade, o que se 

destaca é a leveza de sua construção, pois trata-se da loucura e da morte de forma suave. 

Alphonsus é reconhecido em sua carreira por ser um poeta que usa a musicalidade em vários 

de seus trabalhos, por isso, segundo Candido (1999), há similaridade com o poeta Verlaine, um 

dos nomes mais importantes no Simbolismo Europeu, este que tinha como uma das principais 

características o apreço pela música sobre todas as outras coisas. 

No poema Ismália, além da musicalidade, outros aspectos importantes do Simbolismo 

são ressaltados, o que faz com que apareçam inúmeras interpretações a respeito de seu sentido. 

Algumas delas interpretando Ismália como a imagem da mulher mística idealizada por 

Alphonsus ou mesmo uma referência à Ofélia, personagem do clássico shakespeariano Hamlet. 

Um dos principais argumentos a respeito disso são as primeiras publicações do poema, que 

surgiram com o título de Ofélia, o que só veio a ser alterado em versões posteriores, 

consolidando-se como Ismália. Assim, de acordo com O’hara (2014, p. 2): 

O poema Ismália é considerado, por muitos críticos e estudiosos da literatura, 

como o exemplo máximo do movimento simbolista brasileiro, já que resume 

seus aspectos mais marcantes, como o implícito, a espera, a intuição, a 

musicalidade, o transcendentalismo, para não citar mais.  

 

Posto isso, doravante se analisa a própria Ismália, a figura feminina presente no poema. 

Esta que é constantemente citada junto outras figuras femininas cujo as histórias apresentam 

semelhanças. Duas delas são Ofélia, que como foi supracitado, tiveram o mesmo nome em suas 

primeiras publicações, além disso a personagem de Hamlet também encontra sua morte no mar. 

Outra figura importante é Odette do bale o lago dos cisnes, que além da água exercendo papel 

importante na história, também traz referência as figuras de assas, ressaltando o teor, em certa 

parte, angelical da história.  
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O nome “Ismália”, do grego, significa desejo de amor, e a história desta figura tem 

início com a loucura, nos primeiros versos, ela é apresentada em um estado mental confuso em 

meio a devaneios. A causa dessa loucura em Ismália é o que se pretende discutir neste ponto, 

observando a seguinte citação:  

A loucura pode ser considerada uma experiência social, já que é encarada de 

diferentes formas, tanto por grupos sociais como foi no decorrer da história. 

Na Grécia Antiga, a loucura era considerada uma manifestação divina. Os 

loucos eram vistos como profetas, porque falavam coisas que o homem 

comum não entendia. (REIS; MATTA, 2015, p. 1). 

 

A abordagem interessante desta citação revela a conceituação da loucura na 

antiguidade, por ser tratado como fato social é inegável as mudanças que ocorreram com o 

passar do tempo a respeito desse assunto. Ainda segundo Reis e Matta (2015), na própria Era 

Medieval, por conta do poder da igreja, os indivíduos com essas características eram vistos com 

maus olhos, isso porque o pensamento disseminado possuía uma visão demoníaca da loucura. 

O que se ressalta aqui são as completas modificações que as sociedades possuem sobre loucura 

ao longo do tempo.  

Por outro lado, um ponto importante a ser considerado são os fatores que podem levar 

o indivíduo a enlouquecer. Especula-se então a respeito dos fatores ambientais em que o 

indivíduo está inserido, é neste ponto que os conceitos se relacionam, os fatores de risco estão 

ligados ao ambiente que o indivíduo está inserido, com isso ressalta-se o local em que Ismália 

se encontra, a torre, este que por sua vez é um dos elementos mais recorrentes no simbolismo e 

é repleto de significados, ou seja, 

O castelo é uma metáfora tão importante quanto a cela do convento [...]. E o 

espaço ascensional, a busca da verticalidade, de um desejo de fugir do pântano 

da existência, e que, por estar em geral descrito dentro de um regime noturno, 

fala do que foi recalcado. (SANT’ANNA, 1993, p. 179).  

 

Destaca-se a poesia ascensional do Simbolismo pelo seu papel fundamental na 

construção deste poema. “[...] entre o alto e o baixo, constrói-se uma psicologia da verticalidade, 

aparece o complexo de Ícaro e de Albatroz nas imagens das assas, torres, escadas, montanhas, 

torres e castelos” (SANT’NNA, 1993, p. 123). Estes elementos, quase sempre, representam a 

distância entre o eu-poético e seu desejo. 

 A pesar do poema não apresentar o grotesco em face inferior aos elementos citados, 

ainda existe um movimento ascensão. Ismália encontra-se, então, presa em uma torre perdida 

em seus desvarios, o que pode representar a prisão de sua alma, a interjeição entre ela e seu 
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desejo carregado de melancolia: “Freud assinala que a melancolia corrói no indivíduo o seu 

amor-próprio, nos casos extremos, corrói tanto a auto-estima que pode conduzir ao suicídio” 

(SANT’NNA, 1993, p. 124). 

É possível então que a busca pela libertação seja o desejo, quase que inalcançável, da 

figura poética, sendo, naquele momento, a loucura o meio de se desligar da realidade vivida. A 

lua aparece como figura importantíssima no poema, pois é por ela que Ismália se encanta, a lua, 

figura feminina, que representa a feminilidade e a beleza divina. Ligando-se Ismália a lua 

chega-se ao sagrado, a elevação da figura feminina até sua libertação ou o que também pode 

ser chamado de ascensão. Desse modo, retomando às características do autor é valido salientar 

a ligação que ele traz entre a mulher e o sagrado, como já citado neste trabalho, Alphonsus 

dedica seu primeiro trabalho exclusivamente a uma santa, o que só reforça o teor sacro presente 

em sua poesia. 

Em Ismália não foi diferente, apesar de o poema não possuir uma intenção religiosa, é 

difícil não notar os traços angelicais da melodia que traz desde a angustia, passando pela loucura 

até a ascensão divina. Seria Ismália então a idealização do próprio inconsciente do autor? É 

impossível afirmar, mas este é um assunto recorrente quando se trata de Alphonsus, pois como 

observa-se a seguir: 

Antes de seguirmos, ousaremos o seguinte: Ismália representa o íntimo 

feminino ideal de Alphonsus numa árdua disputa inconsciente; isto, do ponto 

de vista psicanalítico. Sua poesia é voltada para o tema da morte da mulher 

amada. Nos sugerindo, por assim dizer, uma analogia com o mito de 

Pigmalião: em que este, como criador de uma estátua, se apaixona pela 

mesma, idealizando a mulher dos seus sonhos (THOMAZINI; SOUZA, 2017, 

p. 2). 

 

Apesar de ousada, esta é uma hipótese que se configura em cima do inesquecível 

sentimento que o autor nutria por sua prima, que faleceu precocemente. Nesse sentido, pode-se 

dizer que “unindo esses extremos que não se excluem, antes se completam, está o desejo 

interditado, alijando o real em favor de uma alucinação. O amor à mulher morta é mais 

‘realizável’ que o amor à mulher viva” (SANT’ANNA, 1993, p. 171). A mulher amada, mesmo 

na morte, não perde sua beleza e delicadeza, por isso, neste caso, a morte se compara a uma 

elevação espiritual. 

Alphonsus usa as características do Simbolismo para construir um poema com uma 

leveza inconfundível, mesmo se tratando da loucura e da morte, o poeta utilizada a dualidade 

para suavizar as imagens poéticas, de forma que encanta mesmo falando do tema da morte, 

como é possível ler na citação a seguir: 
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É fundamental salientar o aspecto religioso de Alphonsus de Guimaraens. E 

nas últimas estrofes podemos observar a libertação de Ismália, por assim dizer, 

por meio da religiosidade. O poema nos deixa a impressão do sofrimento, da 

opressão e do sufocamento do personagem feminino em relação às restrições 

direcionadas às mulheres. Por conseguinte, vê-se que desde há muito não era 

permitido à mulher expor suas ideias. Assim sendo, Ismália asfixia até morrer. 

Conquanto Alphonsus declame suas súplicas ao derradeiro suspiro de sua 

deusa, numa embriaguez oscilante. (THOMAZINI; SOUZA, 2017, p. 6). 

 

Neste ponto, revela-se toda a religiosidade e as questões sociais que o poema aborda, 

como, por exemplo, a mulher no contexto social, impedida de expor seus ideais, ou mesmo de 

amar, se for considerado o significado de seu próprio nome. A libertação dessas ideias e da 

própria alma vem com a morte da figura, como é frequente no simbolismo. A Ismália construída 

pela escrita poética do autor engloba não só referências a sua vida pessoal, mas também traz 

marcas daquela sociedade difundidas pela simbologia religiosa e musical.  

Conclusão 

 

O poeta brasileiro, Alphonsus de Guimaraens, alcança um elevado patamar na 

literatura brasileira pela importância de sua obra, consagrando-se como um dos maiores 

simbolistas que o país possuiu. Reconhecido pelo misticismo, religiosidade e musicalidade de 

suas criações. Em Ismália, o poeta tem seu maior triunfo, poema citado como um dos mais 

celebres do estilo simbolista. De certo modo há elementos que se ligam à vida do autor, além 

de aspectos daquela sociedade, não deixando de lado a influência dos clássicos europeus. Tem-

se então no poema o drama poético de Ismália, além do embate entre os planos material e 

imaterial, trazendo o suicídio do eu-poético não como o fim da vida, mas sim como a passagem 

de libertação da alma que ela tanto desejava.  

A figura feminina construída em Ismália caracteriza a “musa” do simbolismo, pois sua 

imagem tem tanta importância para o Simbolismo quanto Cleópatra e Salomé tiveram para o 

Parnasianismo. Assim como pode representar também a figura idealizada pelo autor. Desse 

modo, é possível que a figura poética seja também associada a Constança, o primeiro amor de 

Alphonsus. O autor constrói um poema marcante, repleto de misticismo em que as influencias 

espiritualistas do simbolismo são fortemente caracterizadas pelas representações do corpo e da 

alma, do mundo terreno e o espiritual. Sendo assim, conclui-se que Ismália é uma figura 

feminina que marcou a vida do autor, tanto em suas experiências pessoais quanto no âmbito 

literário. 
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LENDAS E MITOS AMAZÔNICOS: REPRESENTATIVIDADE 

COLETIVA E RESISTÊNCIA CULTURAL 
 

Elizandra Gomes de LIMA (UNOPAR) 

 

Resumo 
Os Mitos e as Lendas amazônicas são representações da vasta riqueza cultural do Norte 

Brasileiro, bem como materializam o cotidiano do imaginário popular da localidade, ambos 

devem ser explorados de maneira positiva no processo de ensino-aprendizagem desenvolvido 

nas aulas de Língua Portuguesa. Diante disso, este artigo busca compreender estas narrativas 

orais e suas contribuições para a conservação das características da cultura imaterial da região. 

O objetivo é analisar a representatividade cultural desempenhada por estas narrativas orais e 

sua valorização local enquanto estratégia de resistência social. Optou-se pela pesquisa 

bibliográfica, exploratória e documental em escritos de Coelho (2013), Brasil (2017), 

Alcoforado (2008) e outros, articulando-os a documentos como os Parâmetros Curriculares 

Nacionais – PCN (1998) e as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica 

(2013). Com base nisso, constatou-se a importância de valorizar a oralidade no processo de 

ensino-aprendizagem e suas contribuições para a Língua Portuguesa. Pois, os Mitos e as Lendas 

são exemplos de resistência social de populações tradicionais que lutam através da linguagem 

oral pela preservação de sua riqueza imaterial entre gerações. 

 

Palavras-chave: Lendas; Mitos; Representatividade; Resistência Cultural. 

 

Introdução 

 

A Região Norte do Brasil possui vastas riquezas naturais, culturais materiais e 

imateriais, entre elas estão às narrativas orais: os Mitos e as Lendas, aqui compreendidos como 

representatividade da população local ao apresentar seus costumes, crenças, valores, formas de 

organização e trocas de saberes específicos de uma dada comunidade. Assim, também se 

apresentam como estratégia de resistência cultural ao lutar contra as tentativas estruturais de 

homogeneizar a população, utilizando-se desses gêneros textuais orais para perpetuar entre 

gerações as raízes coletivas dessas comunidades tradicionais.  

Sabe-se que a escola pode utilizar estas estórias de maneira atrativa ao desenvolver o 

processo de ensino-aprendizagem de forma prazerosa nas aulas de Língua Portuguesa, a fim de 

contribuir para a valorização da cultura local e permanência da memória coletiva entre as 

gerações. Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo analisar a representatividade cultural 

desempenhada por estas narrativas orais e sua valorização local enquanto estratégia de 

resistência social. Utilizou-se a pesquisa bibliográfica e exploratória em Coelho (2013), Brasil 

(2017) e Alcoforado (2008); analisando os documentos Parâmetros Curriculares Nacionais – 

PCN (1998) e as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica (2013). 

O texto está dividido em três partes, o primeiro tópico intitulado Lendas e Mitos 

Enquanto Representação Coletiva, conceituando os dois gêneros textuais e traça breves 
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considerações sobre os aspectos de representação coletiva. O segundo denominado Narrativas 

Orais Locais: Potencialidade de resistência cultural aborda acerca da potencialidade destas 

estórias ao preservarem a cultura de seus povos, bem como ferramentas com infinitas 

possibilidades de trabalhar temas transversais e a valorização da oralidade dentro das escolas e 

das aulas de Língua Portuguesa, e por fim, as conclusões.  

 

Lendas e Mitos Enquanto Representação Coletiva 

 

Falar sobre narrativas orais engloba várias possibilidades, neste caso, tem-se o enfoque 

em Lendas e Mitos, considerando serem conhecimentos apreendidos em meio à sociedade em 

que se estão inseridos, estórias de autorias coletivas nas quais facilmente se reconhece os traços 

dos sujeitos destas narrativas e sua contribuição para a sociedade brasileira, principalmente ao 

processo de ensino-aprendizagem desenvolvidos nas escolas. 

Para compreender a importância destas narrativas locais é necessário recapitular de 

que forma a literatura oral11 se apresentava em séculos passados. Desse modo, segundo 

Alcoforado (2008): 

Até os sécs. X / XII, havia na Europa inumeráveis tradições orais em línguas 

vernáculas que coexistiam com uma tradição única, escrita em latim. A partir 

dessa época desenvolve-se lenta e progressivamente uma cultura escrita em 

língua vernácula com o registro das tradições orais. Nesse processo, gêneros 

literários tradicionalmente orais foram incorporados, muitos deles de forma 

pouco fiel, operando mudanças que vão refletir na concepção da expressão 

poética e, em alguns exclusivamente femininos, também na concepção de 

amor. A representação da mulher, como sujeito ativo, sofre mudanças, ao se 

adaptar a novas normas da vida social (ALCOFORADO, 2008, p.111). 

 

Na Europa, iniciou-se com a prática de registrar as narrativas orais em Latim, para 

então facilitar a transmissão e o armazenamento destas histórias populares antes perpassadas 

somente através da oralidade. Porém o avanço promovedor de orgulho as comunidades, também 

as tornou orgulhosas12. Visto que “No processo de criação desse novo universo literário, 

apresentado como único e superior, os intelectuais associaram a ideia de poesia com modalidade 

escrita, resultando disso a exclusão da expressão oral” (idem, 2008, p.111). 

Apesar de se ter alcançado melhorias com o desenvolvimento da escrita, as instituições 

traçaram perfis educacionais padronizados, com alta valorização e cobrança a respeito do 

                                                 
11 [...] a Literatura oral se manifesta, conforme Cascudo (1984), mediante um corpus extremamente amplo e 

variado: mitos, lendas, contos, causos, adivinhas, canções, sagas, rezas, ritos e provérbios transmitidos 

exclusivamente por via oral, de geração para geração (SOUSA, 2006, p.4). 
12 Orgulhoso (Ô). Adj. 1. Que tem orgulho; altivo, brioso. 2. Vaidoso, soberbo. S. m. 3. Indivíduo que tem orgulho 

(FERREIRA, 1988, p.469). 
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aprendizado da linguagem formal e escrita, menosprezando a oralidade. De modo que os 

próprios alunos acanhavam-se em manifestar maneiras diferenciadas da linguagem por receio 

de “falar errado” (termo utilizado por alguns profissionais da educação), quando na verdade 

não é errado manifestar a linguagem apreendida ao longo do convívio social. 

Entre os resultados obtidos com o avanço da escrita e a valorização de alguns 

segmentos da linguagem, notou-se 

A crescente desigualdade entre as classes sociais no mundo moderno 

determinou a associação da literatura escrita com a elite burguesa, enquanto 

as tradições populares foram associadas às classes de menor prestígio 

sociocultural, aos analfabetos, revestindo-se a sua produção de conotações 

depreciativas e, sobretudo, preconceituosas, quem sabe, talvez pelo equívoco 

de admitir a oralidade como improvisação por desconhecimento do peso da 

tradição na recriação de um texto (idem, 2008, p.111-112). 

 

Desse modo, a visão social e escolar deixou de lado a multiculturalidade13, imprimindo 

o preconceito linguístico, o desprestigio das especificidades culturais, na busca por 

homogeneizar a linguagem e as pessoas. O desprestigio social imprimido a oralidade reflete na 

ideologia de escola tradicional, em que há a prevalência do ensino da gramatica sobre as demais 

potencialidades do aluno. Com isso, é possível notar a manifestação das desigualdades sociais 

no ambiente escolar, pois somente eram aceitos conteúdos advindo da cultura considerada 

erudita. 

A escola como uma das instituições responsáveis pelo processo de ensino acabou 

desenvolvendo por anos a ideia de supremacia da escrita sobre a oralidade, principalmente nas 

aulas de Língua Portuguesa, marginalizando tudo o que emerge do popular. Desse modo,  

Se admitíssemos, como querem muitos, que a literatura é um fenômeno que 

só se realiza em plenitude na modalidade escrita, estaríamos excluindo as 

tradições orais medievais de comunidades européias, cuja produção literária 

era a expressão de indivíduos iletrados que numericamente predominavam 

naquela época (idem, 2008, p.110). 

 

Não há como desconsiderar a literatura oral, como bem exemplifica Alcoforado 

(2013), pois ela já existia há tempo, já tinha sua importância social e cultural, portanto, suas 

especificidades devem ser levadas em consideração. Principalmente nas escolas, estas formas 

de representação social necessitam ter espaço, por isso é necessário à promoção deste debate. 

                                                 
13 O termo multiculturalidade utiliza o prefixo multi, que, no dicionário, indica muito, numeroso. A 

multiculturalidade implica um conjunto de culturas em contato, mas sem se misturar: trata-se de várias culturas no 

mesmo patamar [...] (WEISSMANN, SD, p.23-24). 
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As Lendas e os Mitos, aqui também compreendidos como narrativas orais locais, são 

parte do folclore brasileiro, demarcam as especificidades da cultura da região norte e abordam 

temáticas relacionadas à realidade em que estas populações estão inseridas. Para compreender 

a importância destas estórias para a população em geral, se faz necessário refletir a respeito das 

seguintes conceituações destes gêneros textuais.  

Para Coelho (2013, p.9) “[...] tanto o mito quanto a lenda podem ser classificados como 

“narrativas míticas” que se propõem a explicar a origem ou a razão de um fenômeno”. Apesar 

destes gêneros comumente estarem associados e serem confundidos por algumas pessoas, 

ambos possuem suas características próprias, como bem salienta a autora: 

O mito é uma narrativa (com ação e personagens memoráveis), cujo autor não 

é identificável (porque pertence ao patrimônio cultural coletivo), que tem 

como tema o fundo lendário, étnico e imaginário (com base na tradição), e 

que, ao ser geralmente aceito, se integra num sistema, na maior parte dos casos 

religioso, e, muitas vezes sob forma literária (oral ou escrita), agrupa-se e 

constitui-se em mitologia (JABOUILLE, 1974:36-37 apud COELHO, 2013, 

p.14). 

 

Os mitos pertencem à comunidade de onde emergiram, não havendo um único autor, 

pois a estória perpassa gerações e traz consigo a cultura, valores, crenças populares coletivas, 

são utilizados para reforçar uma dada tradição e se destacam por conter características 

relacionadas à imaginação. Além disso, eles são carregados de tradições e transmissão de 

saberes atrelado a [...] como devemos nos comportar, dos valores e das práticas que são comuns 

ao grupo social em que circulam (Bentes da Silva, 2000:28 apud COELHO, 2013, p.17). 

Nesse contexto, são utilizados com o intuito de repassar ensinamentos para os 

membros da comunidade. Além de possibilitar essa transmissão de conhecimentos populares, 

as pessoas que crescem tendo contato com estas estórias se veem parte desse contexto cultural, 

elas se imaginam dentro daquele enredo, ou tem consigo a reflexão sobre algum parente ou 

conhecido que jura ter vivido ou observado alguém passar por determinada situação, assim há 

o momento de criticidade acerca de alguma temática.  

Bem como, o ato de comunicar-se faz parte das necessidades humanas, pois as pessoas 

são seres sociais e isso se manifesta desde o nascimento da criança, ao analisarmos quando ela 

consegue se comunicar com a mãe, mesmo sem saber falar uma palavra. Então, são questões 

necessárias que precisam ser debatidas dentro das escolas, haja vista o fato da instituição de 

ensino também considerar estes fatores externos, afinal ela detém um papel fundamental na 

vida dos alunos, e qual caminho seria mais viável do que as aulas de Língua Portuguesa? Sendo 
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o exercício da oralidade a realização do humano enquanto ser capaz de socializar, pois para 

Brasil: 

O homem enquanto ser social que necessita comunicar seus desejos e 

necessidades para manter- se vivo e em consonância com o seu tempo, precisa 

fazer uso contínuo das suas habilidades comunicativas e para tanto, necessita 

exercitar e aprimorar estas habilidades, pois a língua mantem-se em constante 

evolução como a sociedade e a própria existência humana (BRASIL 2017, 

P.3). 

 

O exercício da oralidade vai além das necessidades de se comunicar, no caso dos mitos 

o gênero foi uma estratégia de resistência cultural, haja vista que “[...] Segundo os mitólogos, 

os povos tiveram que adotar essa espécie de estrutura para fortalecer suas origens, unir suas 

comunidades e afirmar sua identidade” (COELHO, 2013, p.14). Esse processo firmação 

identitária é uma das alternativas utilizadas pelas populações tradicionais que lutam pela 

preservação de seus bens mais preciosos, os saberes e conhecimentos apreendidos ao longo da 

vida através da comunidade.  

As Lendas e Mitos materializam esta necessidade de se comunicar, pois as narrativas 

orais são práticas que fazem parte do cotidiano dessas pessoas, para compreender tal fato, basta 

observarmos a alegria dos alunos ao ter contato com estes gêneros em sala de aula. Brasil fala 

a respeito da importância da linguagem oral para a constituição identitária humana: 

A língua de um povo é um fator eminentemente social, une as pessoas pelos 

fatores condicionantes existentes entre elas, estabelecendo peculiaridades e 

características que constituem expressões culturais de uma nação, afinal a 

língua atribui identidade e legitimidade a um povo (BRASIL, 2017, p.5). 

 

A linguagem oral é utilizada ao longo da vida toda, é uma das características de um 

povo, logo também faz parte do acervo cultural comunitário. As pessoas se sentem mais a 

vontade ao perceber que vivenciam os assuntos tratados na escola e valorizar as riquezas 

culturais imateriais locais é se sentir parte deste processo de construção e promoção dos saberes 

locais, bem como é promover a autonomia dos sujeitos do processo que não se vem como tal.  

Para Coelho (2013), as Lendas também são narrativas orais perpassadas entre várias 

gerais, compostas por ludicidade, tradições e valores culturais, sendo que  

Uma de suas características importantes é o fato de que ela pode ser contada 

por qualquer um a qualquer momento, sendo sua transmissão folclórica, 

espontânea, e não iniciática ou religiosa. Outra característica é que ela se 

configura como uma “literatura coletiva” (Cascudo, 1984:99 apud COELHO, 

2013, p.17).  
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Emergem do povo e materializam sua função social de representatividade coletiva e o 

que as difere dos mitos é a não associação do gênero Lenda ao viés religioso. Coelho reforça 

que: 

[...] as lendas da Amazônia expressam a cultura amazônica. Muitas delas 

remetem às nossas origens e nos lembram permanentemente quem somos nós, 

de onde viemos e para onde vamos. Em sua maioria, são textos que discorrem 

sobre as origens do universo, da humanidade, dos sentimentos de um povo e 

da forma como uma sociedade pode se organizar ao eleger os seus valores. 

São o patrimônio cultural de um povo e se constituem num elemento de coesão 

social, de agregação e de formação da identidade e do comportamento social 

de seus membros (COELHO, 2013, p.18-19). 

 

Falar em cultura amazônica é evocar as Lendas e Mitos, eles fazem parte da vida e da 

cultura dessas populações, são as riquezas imateriais da região. Estas estórias reafirmam entre 

gerações como essas pessoas se organizam, seus sentimentos, valores, crenças, regras de 

convivência, formam a identidade coletiva e explicam coisas sem respostas.  

Realidade ou ficção, imaginação ou relato verídico, pouco importa a veracidade das 

informações, pois o que realmente faz a diferença na vida os ouvintes destas estórias são os 

sentimento provocados pelo narrador ao recitar cada parte como se fosse um poema, daqueles 

que não explicitam tudo, mas te levam a imaginar um milhão de vezes o desfecho da narrativa. 

 

Narrativas Orais Locais: potencialidade de resistência cultural 

 

As narrativas orais locais são construídas pela população e disseminadas como 

estratégia de reafirmação da cultura de um determinado lugar, bem como a partir delas é 

possível compartilhar valores, crenças, estórias que representam a comunidade, mesmo que 

tenham existido tentativas ao longo da história de homogeneizar o povo brasileiro, não há como 

padronizar um país multicultural.  

Principalmente, quando se fala na região norte do Brasil, áreas tão esplendorosas com 

rios caudalosos, vastas florestas, animais de vários tipos, em um lugar cheio de mistérios, como 

não valorizar a infinita cultura imaterial? O modo de vida destas populações tradicionais se 

materializa através dos Mitos e Lendas, o conhecimento acolhedor que somente os idosos 

possuem e fazem com gosto o favor de repassar aos mais novos, com o intuito de preservar 

essas riquezas, de manter viva a trajetória daquela geração. Alcoforado (2008) diz que: 

[...] O texto oral mantém uma relação íntima com as pessoas, acompanhando 

o pulsar dos seus sentimentos, veiculando as suas emoções, participando do 

seu quotidiano. É nesses momentos que as pessoas reunidas podem vivenciar 
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e fruir a teatralização que sai da “boca abençoada” de um contador de estórias, 

no dizer de Guimarães Rosa, uma vez que os contadores habituais têm a 

capacidade de transformar as palavras em visualização de espetáculo, 

envolvendo os ouvintes num clima de encantamento e aprendizado, quando 

os ensinamentos e experiências dos mais velhos são passadas à geração mais 

nova [...] (ALCOFORADO, 2008, p.115). 

  

De fato, ensinar é o objetivo, porém, ao mesmo tempo em que é desenvolvido tal 

oficio, mesmo não explicitamente dito, os mais velhos lutam para preservar a cultura de seus 

povos. Eles reúnem a família, aproveitam momentos com os mais novos e repassam a missão 

que lhes foi repassada um dia por seus avós. Eles continuam o mesmo trabalho pelo qual no 

passado eles tiveram a honra de fazer parte, então, as escolas não podem desconsiderar tudo 

isso.  

O mais interessante disso tudo é o fato de se tratar de um patrimônio coletivo, no qual 

todos podem contribuir para a existência e permanência, conforme salienta Alcoforado (2008):  

[...] o texto da literatura oral é fruto do trabalho de recriação que uma 

individualidade opera em um texto virtual, que traz na memória, atualizando-

o a situações locais, por conceber que esse patrimônio cultural, armazenado 

na memória coletiva, não tem dono, é propriedade de todos. Dessa forma, ao 

transmiti-lo como coisa sua, o transmissor se dá o direito de nele intervir [...] 

(ALCOFORADO, 2008, p.112). 

 

Assim como a riqueza é de todos, a responsabilidade também é coletiva, os jovens 

precisam entender que a valorização da riqueza imaterial local requer daqueles que de alguma 

forma fazem parte de tudo isso.  

Logo a escola é a instituição capaz de desenvolver este tema e criar metodologias de 

ensino-aprendizagem para envolvê-los e lhes apresentar o quanto a cultura amazônica é 

esplêndida e as várias maneiras divertidas de se utilizar o tema nas aulas de Língua Portuguesa. 

Pois “[...] tomar a oralidade como ferramenta pedagógica, possa estabelecer um elo capaz de 

ligar presente e passado no ato de reconstituição da memória coletiva” (BRASIL, 2017, p.6). 

A partir do momento que um indivíduo percebe a sua própria história, ele é 

capaz de perceber também que ele enquanto falante é um dos elementos que 

constituem a teia cultural do lugar em que vive, tendo assim sua autoestima 

ampliada, considerando que sua fala, suas expressões linguísticas, são mais 

que sons, são na verdade expressões da cultura por ele produzida (idem, 2017, 

p.7). 

  

Além de proporcionar o conhecimento do passado, o aluno irá sentir autonomia no 

processo de ensino-aprendizagem, visto que perceber sua linguagem, as características da 



83 
 

cultura, os detalhes apreendidos durante a vida naquele ambiente, não haverá timidez em falar 

daquilo que ele reconhece, isso tudo instigará a participação da classe e promoverá a interação 

produtiva com trocas de conhecimento entre professor e aluno. 

Os alunos se sentirão parte do processo de ensino-aprendizagem e isso será observado 

no rendimento escolar e na participação coletiva nas aulas, portanto, as Lendas e Mitos 

possibilitam um acervo repleto de possibilidades de se trabalhar nas aulas de Língua 

Portuguesa. A gramática e o conteúdo curricular são importante, mas que tal atrelar tudo isso a 

temáticas próximas das vivências dos alunos, de modo a tornar as aulas momentos prazerosos 

para ambos.  

As estórias orais envolvem as pessoas, elas não se limitam a algo monótono, há sempre 

uma vontade de querer ouvir o final, de saber a mesma narrativa novamente, por pura diversão 

e experimentar os sentimentos despertados pela imaginação quando as pessoas estão contanto. 

Alcoforado relata: 

O texto literário oral não se restringe a um contexto enunciativo 

exclusivamente verbal. Aspectos translingüísticos, específicos do discurso 

oral, associam-se à voz para lhe dar mais concretude, como os gestos, a dicção 

entonacional, as pausas, a mímica facial, os movimentos do corpo, até mesmo 

o estímulo da platéia, que não reduzem a oralidade à ação exclusiva da voz. 

Esses procedimentos não verbais, que imprimem mais força, expressividade e 

realismo ao texto [...] (ALCOFORADO, 2008, p.114). 

 

Desse modo, o texto oral possibilita infinitas analises nas aulas de Língua Portuguesa, 

conforme menciona Brasil (2017, p.7) entre os conteúdos da área, pode-se relacionar estes 

gêneros ao ensino-aprendizagem das “[...] variações linguísticas, o preconceito linguístico, 

promover a valorização da oralidade e da literatura oral, assim como da sabedoria popular 

revigorando a memória coletiva e o sentimento de pertencimento a um grupo étnico ou 

sociedade”. 

Além dos conteúdos necessários para o desenvolvimento escolar, é viável a promoção 

de debates que fomentem a reflexão sobre o respeito ao multiculturalismo e suas manifestações 

através da linguagem. Partindo do pressuposto de que a arte de contar histórias vai além do 

simples repasse de informações, haja vista a necessidade de envolvimento da linguagem oral e 

corporal com gestos, olhares, tons diferenciados com o intuito de envolver o público e permiti-

los acessar o universo do imaginário cultural amazônico. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais relatam que entre os objetivos do Ensino 

Fundamental está: 
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[...] Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, 

bem como aspectos socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se 

contra qualquer discriminação baseada em diferenças culturais, de classe 

social, de crenças, de sexo, de etnia ou outras características individuais e 

sociais;(PCN, 1998, p.7). 

 

Desse modo, a escola detém a função de trabalhar com seus alunos a importância da 

cultura imaterial dos povos, conhece-los, compreender suas especificidades, abordar temas 

como o respeito às diferenças a fim de eliminar pensamentos e atitudes que reforcem a 

discriminação contra manifestações ou vivências diferentes da cultura local. Bem como, 

devem-se aproveitar as aulas de Língua Portuguesa para discutir as diferentes formas de 

preconceito linguístico, a origem deste fenômeno e como combatê-lo.  

Conforme é possível verificar nos PCN’s, além de conhecer as variedades do 

português será possível refletir sobre a importância do Dialeto local e suas contribuições para 

a representatividade coletiva do lugar onde existe e resiste às mudanças temporais.  

[...] conhecer e valorizar as diferentes variedades do Português, procurando 

combater o preconceito lingüístico; reconhecer e valorizar a linguagem de seu 

grupo social como instrumento adequado e eficiente na comunicação 

cotidiana, na elaboração artística e mesmo nas interações com pessoas de 

outros grupos sociais que se expressem por meio de outras variedades; (PCN, 

1998, p.33). 

 

É necessário conhecer as diferentes manifestações da linguagem oral, valorizar a 

língua utilizada por seu próprio social para a comunicação cotidiana e de outros grupos como 

forma de reconhecer a existência e contribuição massiva de diferentes formas de manifestação 

da linguagem, para isso, observar também as expressões verbal, musical, plástica e corporal 

para atender as demandas requeridas pela iteração social entre pessoas. 

[...] utilizar as diferentes linguagens verbal, musical, matemática, gráfica, 

plástica e corporal como meio para produzir, expressar e comunicar suas 

ideias, interpretar e usufruir das produções culturais, em contextos públicos e 

privados, atendendo a diferentes intenções e situações de comunicação; (PCN, 

1998, p.7-8). 

 

Vale ressaltar que as Lendas e Mitos utilizam as diferentes manifestações da 

linguagem, porém, com predominância na oralidade. Esse nexo de manifestações físicas, orais 

e visuais auxilia no envolvimento da estória, propiciando momentos de aprendizado e trocas 

entre os participantes do diálogo.  
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São expressões da cultura popular local e podem ser utilizadas de infinitas maneiras 

dentro do processo de ensino aprendizagem. Inclusive, no Eixo Valores e Atitudes Subjacentes 

às Práticas de Linguagem retratado no PCN está explicito da seguinte forma: 

Valorização das variedades lingüísticas que caracterizam a comunidade dos 

falantes da Língua Portuguesa nas diferentes regiões do país. 

Valorização das diferentes opiniões e informações veiculadas nos textos orais 

ou escritos como possibilidades diferenciadas de compreensão do mundo 

(PCN, 1998, p.64). 

 

A partir desta ideia, é possível considerar que existem várias formas de ver o mundo e 

uma delas é por meio da linguagem. Quando menciona-se “mundo” não se restringe ao globo 

mundial, mas a qualquer País, município, cidade, vila ou comunidade. Compreender as 

diferenças e o modo de ser do outro através da manifestação cultural de sua linguagem oral é 

desconstruir o preconceito linguístico e mostrar ao outro o respeito às diferenças. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica enfatizam a 

importância do respeito à diversidade e compreensão de como são construídas no seguinte 

trecho: 

Trata-se, portanto, de compreender como as identidades e as diferenças são 

construídas e que mecanismos e instituições estão implicados na construção 

das identidades, determinando a valorização de uns e o desprestígio de outros. 

É nesse contexto que emerge a defesa de uma educação multicultural 

(BRASIL, 2013, p.105). 

 

Entender a construção das identidades e refletir sobre o posicionamento das 

instituições de modo que isso possa obter interferência no prestigio ou desprestigio de a visão 

socialmente atribuída às identidades é fundamental, pois o aluno desenvolve sua capacidade 

reflexiva em relação aos papeis sociais dos indivíduos e das instituições. Bem como analisa o 

contexto histórico por trás da desvalorização de alguns grupos sociais, a exemplo, os negros.  

Existem professores que discutem o racismo nas escolas, porém, antes de falar sobre 

o contexto atual é necessário trazer o histórico de maneira que o aluno compreenda a ligação 

conjuntural, social e econômica posta como pano de fundo em meio a uma sociedade baseada 

no preconceito linguístico, racismo e total aversão à cultura afrodescendente. Para compreender 

estes fatos, basta analisar a cultura destes povos, com várias manifestações diferentes, 

principalmente de cunho religiosos, porém, a sociedade criminaliza estas crenças e denomina-

as de “macumba”, “bruxaria” e “satanismo”, partindo do pressuposto de suas bases culturais, o 

que não justifica sobrepor sua cultura sobre a de outros grupos.  
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A educação básica é direito de todas as pessoas, independe de cor, gênero, etnia, 

cultura, pois tanto os Parâmetros Curriculares Nacionais como as Diretrizes Curriculares 

Nacionais Gerais da Educação Básica explicitam esse caráter pluralista, multicultural e espaço 

onde crianças, adolescentes e jovens ou adultos exercem sua cidadania ao usufruir do direito 

constitucionalmente adquirido pela população através de organização e mobilização das lutas 

sociais, conforme o trecho a baixo: 

A Educação Básica de qualidade é um direito assegurado pela Constituição 

Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Um dos fundamentos do 

projeto de Nação que estamos construindo, a formação escolar é o alicerce 

indispensável e condição primeira para o exercício pleno da cidadania e o 

acesso aos direitos sociais, econômicos, civis e políticos. A educação deve 

proporcionar o desenvolvimento humano na sua plenitude, em condições de 

liberdade e dignidade, respeitando e valorizando as diferenças (BRASIL, 

2013, p.04). 

 

Nesse contexto, a educação deve ser analisada com bons olhos também pelos alunos, 

pois ao compreenderem a importância do processo de ensino-aprendizagem e o quanto a 

sociedade lutou para acessar este direito entenderão a necessidade de valorizar este espaço e os 

profissionais que nele atuam, por melhorias físicas e metodológicas cada vez mais qualificadas. 

Discutir respeito, dignidade, liberdade multiculturalidade proporcionará criticidade, 

humanismo e respeito na escola e fora dela, assim, a classe obterá a oportunidade de participar 

ativamente da construção cotidiana do projeto de nação desenvolvido nas escolas.  

Para efetivar este projeto de nação, a escola deverá considerar as diferentes 

especificardes do aluno, utilizando-se de estratégias didático-pedagógicas do seu corpo docente 

que atrelem a troca de conhecimentos dos conteúdos das áreas especifica e as vivências trazidas 

pelos alunos de casa e dos demais ambientes sociais frequentados por eles.  

Nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica, no eixo que 

menciona a “escola de qualidade social”, a qual possui como deve atender a requisitos como: 

“II – consideração sobre a inclusão, à valorização das diferenças e o atendimento à pluralidade 

e à diversidade cultural, resgatando e respeitando os direitos humanos, individuais e coletivos 

e as várias manifestações de cada comunidade; (BRASIL, 2013, p.22)”. Ou seja, a comunidade 

é o público alvo das escolas, tanto os que nela estudam como os familiares destes alunos 

precisam usufruir desse espaço, exercer sua cidadania enquanto cidadãos brasileiros amparados 

pelas legislações correlatadas. 
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Existe um lado social, político e econômico que precisa ser discutido nas escolas, as 

pessoas precisam compreender a importância deste ambiente para a reflexão social e debates 

comunitários que favoreçam a localidade onde estão. No mesmo documento afirma que: 

[...] A educação é, pois, processo e prática que se concretizam nas relações 

sociais que transcendem o espaço e o tempo escolares, tendo em vista os 

diferentes sujeitos que a demandam. Educação consiste, portanto, no processo 

de socialização da cultura da vida, no qual se constroem, se mantêm e se 

transformam saberes, conhecimentos e valores (BRASIL, 2013, p.16). 

 

Dito isto, a Educação Básica é pública, direito de todos e os muros da escola devem 

ser invisíveis, a comunidade em geral necessita compreender que também faz parte deste espaço 

e cabe à sociedade lutar para que ele seja valorizado. É um dos ambientes de fomentar e refletir 

sobre o respeito, a dignidade, a multiculturalidade e a construção coletiva de um novo projeto 

de sociedade. Portanto, valorizar a cultura local, as raízes de uma dada comunidade é resistir 

ferozmente contra qualquer tentativa hegemônica de excluir as culturas divergentes de extinção.  

O Norte do Brasil possui caraterísticas culturais peculiares, traços de vida e modo 

como às populações se organizam, trazer o cotidiano destas comunidades para a sala de aula é 

convida-las a se fazer presente no processo de ensino-aprendizagem, mostrando que o seu modo 

de vida é único, importante e deve resistir a qualquer tipo de discriminação ou preconceito. As 

aulas de Língua Portuguesa são um espaço privilegiado para tratar sobre esse assunto, por 

oportunizar abordar estes gêneros textuais (Mitos e Lendas) e trabalhar a importância da 

oralidade e da identidade coletiva ao lutar pela resistência cultural por meio da narração destas 

estórias.  

 

Conclusão 

 

As Lendas e Mitos são narrativas orais locais que representam os costumes, crenças e 

valores das populações da região Norte do Brasil, aqui compreendidas enquanto 

representatividade coletiva, pois também possibilitam aos seus moradores e pessoas de outros 

lugares conhecer parte da riqueza cultural imaterial desta localidade. Bem como expressam a 

resistência cultural de comunidades tradicionais ao repassar as estórias emergidas de seus povos 

entre as gerações, mantendo viva a memória coletiva, as raízes culturais e os modos de vida das 

pessoas. 

A multiculturalidade é uma das características marcantes do Brasil, ao seu Norte não 

é diferente, situação que exige da escola mitologias didático-pedagógicas capazes de abranger 

temas transversais com os alunos como respeito, diversidade, autonomia, cidadania, dignidade 
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e outras. As aulas de Língua Portuguesa possuem infinitas possibilidades de se trabalhar estes 

conceitos, como por meio das narrativas orais locais. Haja vista não restringir o processo de 

ensino-aprendizagem a contação de estórias ou leituras de textos, mas buscar desenvolver no 

aluno a capacidade reflexiva em torno da importância de conhecer e valorizar sua cultura e 

respeitar a do outro.  

Nesse contexto, o aluno obterá incentivo a conhecer suas raízes, assim como poderá 

realizar trocas de informações, pois ao trazer tema do cotidiano o docente convida a classe a 

fazer parte do imaginário popular, acreditando ou não, pouco importa a veracidade das 

informações, o que realmente importa é a construção de saberes, enfoque a cultura local e 

desconstrução de ideias errôneas sobre a oralidade. É preciso fazê-los compreender que a 

linguagem se manifesta de diversas maneiras e o dialeto utilizado em casa ou com os amigos 

não é “menos importante”, ou “errado”, mas complementa suas competências e habilidades ao 

dominar a linguagem a fim de efetivar seus atos comunicativos.  

A escola não pode se restringir a repassar conteúdos ou desconsiderar a realidade 

vivida pelos alunos fora da sala de aula, visto que é um espaço coletivo conquistado através de 

lutas e movimentos sociais. Foi pensada e construída para a população, logo as comunidades 

deve fazer parte do processo de ensino-aprendizagem, as famílias dos alunos e demais membros 

da localidade precisam conhecer a escola, reconhecer sua importância social, valorizar o ensino 

e os profissionais da área. Mas para isso, a escola precisa ultrapassar seus muros e criar suas 

estratégias para convidar as pessoas a compreender todo esse processo, pode ser difícil e 

demorado, mas não é impossível.  
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INTERFERÊNCIA DA FALA NA ESCRITA NO ENSINO MÉDIO: 

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO PARA OS ERROS ORTOGRÁFICOS 
 

Jackeline da Silva CAMPOS (UFPA) 

Orientadora: Profa. Dra. Cinthia NEVES (UFPA) 

 

Resumo 

Segundo Cagliari (2003), “é uma ilusão pensar que a escrita é um espelho da fala. A única 

forma de escrita que retrata a fala (...) é a transcrição fonética”. Assim, na ortografia da língua 

portuguesa, não há equivalência entre o número de letras e o de fonemas. A partir de produções 

escritas de alunos do ensino médio do município de Breves, este trabalho tem por objetivo 

apresentar as influências da fala na escrita, considerando e classificando os erros ortográficos 

encontrados em onze redações de acordo com o modelo proposto por Cagliari (2009), os quais 

são provenientes da complexidade do sistema alfabético-ortográfico. É nosso objetivo também 

propor algumas atividades reflexivas para o ensino, que podem contribuir para a compreensão 

do código escrito, pois, alguns erros encontrados não puderam ser classificados de acordo com 

o modelo seguido nesta análise. Apesar de estarem em etapa avançada, os textos apontam 

constatações de Lemle (1978; 1982) e Bortoni-Ricardo (2004 e 2008) no que se refere aos início 

do processo de aquisição da escrita: interferência do hábito de fala e similaridade sonora 

explicam os erros ortográficos.  

 

Palavras-chave: Fala; Interferência; Erros Ortográficos; Ensino Médio. 

 

Introdução 

 

Na educação escolar espera-se que a aquisição da escrita ortográfica seja adquirida 

pouco tempo após a alfabetização, o avanço das séries escolares deve implicar, gradualmente, 

na diminuição dos erros ortográficos. No entanto, vemos que independentemente da série 

escolar ou da faixa etária do estudante, é comum a ocorrências de erros ortográficos cometidos 

pelos alunos, que associam o sistema fonológico (fala) ao sistema ortográfico (escrita). 

 Nosella (2015) apresenta o seguinte questionamento, “querem saber se um sistema 

escolar como um todo é de boa qualidade? Perguntem pelo ensino médio” (NOSELLA, 2015, 

p. 126). É colocado o ensino médio por corresponder à última etapa da Educação Básica, ou 

seja, é nela que existe a confirmação do pleno desenvolvimento de habilidades e competências 

necessários para o exercício da cidadania e para o trabalho (LDB, 1996). 

Decerto que nenhum sistema educacional é completamente positivo, compreende-se 

que o texto tornou-se o principal meio de reflexo das falhas existentes, ou pelo menos, de sua 

maioria. Portanto, é imprescindível atenção aos textos escritos pelos alunos do ensino médio, 

visto que, não é somente na alfabetização que deve haver “a preocupação com a aprendizagem 

das corretas correspondências entre som (fonema) e letra (grafema) e da norma ortográfica” 

(DIAS e FERREIRA, 2015, p. 170), mas durante toda a vida escolar. 



91 
 

Desse modo, a partir de produções escritas de alunos do ensino médio do município 

de Breves, este trabalho tem por objetivo apresentar as influências da fala na escrita, 

considerando e classificando os erros ortográficos encontrados em onze redações de acordo 

com o modelo proposto por Cagliari (2009), os quais são provenientes da complexidade do 

sistema alfabético-ortográfico. 

Além disso, é nosso objetivo também propor algumas atividades reflexivas para o 

ensino, que podem contribuir para a compreensão do código escrito, pois, é necessário 

considerar todas as contribuições teóricas e práticas de ensino aprendizagem. 

As modalidades da língua, oral e escrita devem ser compreendidas como partes do 

mesmo sistema de linguagem e não como sendo dicotomicas. Por isso, o próximo tópico inicia 

uma breve discussão sobre a influência da fala na escrita.  

 

Influência da Fala na Escrita 

 

No início da aquisição de escrita é corriqueiro a presença de traços da oralidade em 

textos escritos pelos alunos. A fala, principalmente, no início da vida é a principal ferramenta 

pela qual se efetiva a comunicação, por isso, quando apresentado ao novo modo de 

comunicação (escrita) o aluno tende a recorrer ou mesclar as duas modalidades, fala e escrita. 

Ainda é comum escolas ensinarem que a escrita “é uma representação da língua falada 

por meio de signos gráficos” (DUBOIS et al., 2001) ou ainda, que os alunos cheguem a essa 

conclusão a partir de explicações de professores, causando uma grande confusão, pois, a escrita 

ortográfica não é o espelho da fala (CAGLIARI, 2009). A escrita não consegue representar 

todos os processos fonéticos ocorridos na fala.  

Perini (2004) considera: 

Importante observar como a língua falada tem regras tão complexas e tão 

estritas quanto as da língua escrita; apenas, são diferentes. Mas por que é que 

nos parecem tão fáceis? Ah, é porque são as regras da nossa língua nativa – as 

outras são de uma língua que aprendemos na escola (PERINI, 2004, p. 60). 

 

Desse modo, o sistema adotado nas escolas - o sistema alfabético, desconsidera que 

tais ‘erros’ ocorram dentro de uma lógica pré-estabelecida a um sistema diferente do alfabético-

ortográfico, a fala, que por sua vez não deve (ria) ser desprezada no processo de ensino e 

aprendizagem do português visto que “a passagem da fala para a escrita não é a passagem do 

caos para a ordem: é a passagem de uma ordem para outra ordem” (MARCUSCHI, 2010, p. 

21). 
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Assumimos neste estudo que a não correspondência unívoca entre alguns grafemas e 

fonemas, isto é, um grafema para cada fonema, é o fator que desencadeia os desvios 

ortográficos. Sobre essa relação, trata o próximo item.  

 

Relação Grafema-Fonema 

 

Neste trabalho, considerar-se-ão as definições aferidas acerca dos termos realizados 

nos estudos de Scliar-Cabral (2012). Segundo a autora, grafema é “unidade de sistema de 

escrita, que na escrita alfabética, corresponde a uma ou mais letras para representar um dado 

fonema”, enquanto que fonema, “classe de sons, com a função de distinguir significados” 

(SCLIAR-CABRAL, 2012, p. 4). 

Estudos confirmam que a consciência fonológica tem início assim que o processo de 

alfabetização é iniciado, pois, logo é necessário, exigido que possuam o esclarecimento na 

relação entre grafema e fonema. 

Adms et al. (2006, p. 22) acrescenta às discussões que “[...] os fonemas não são 

pronunciados na forma de unidades separadas. Na verdade, eles são coarticulados, ou seja, 

quando falamos, fundimos os fones em uma unidade silábica”. Não raro, existe aqueles que 

grafam palavras conforme o modo como foram articuladas e não como realmente soam. 

O problema da relação grafema-som-fonema coloca-se de imediato no 

momento da alfabetização [...]. A esta altura, não podemos esquecer que a) 

quando falamos não realizamos fonemas (entidade abstrata), realizamos fones 

(elemento concreto) e b) quando escrevemos devemos representar esses sons 

através de grafemas ou letras (CALLOU; LEITE, 1999, p. 46). 

 

Conforme apontam os autores o ápice do problema encontra-se no momento de 

passagem da representação fonológica para a ortográfica. Caso a consciência fonológica não 

tenha sido bem desenvolvida e explorada de modo correto, possívelmente, estas dificuldades 

permaneceram por um longo tempo. 

Na relação grafema versus fonema, pode ser destacado que: a) existem relações 

buinívocas entre elas, por exemplo: / p / e / b / em pata e bata; / f / e / v / em fila e vila; b) 

existem fonemas que podem ser representados por grafemas diferentes, como é o caso do 

fonema /s/ em sala que corresponde ao - s, em cedo que corresponde ao - c, em massa que 

corresponde ao – ss e em taça que corresponde ao - ç; c) um único grafema pode representar 

mais de um fonema, novamente o grafema – S de sala, piso e teste que correspondem, 

respectivamente, aos fonemas: / s /, / z / e / ʃ /; d) há ainda aqueles fonemas que não são 

representados ortograficamente, o / i / de optar, pneu; assim como têm e) grafemas que não 
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possuem correspondência fonológica, como ocorre com o - H em homem e humor (CARDOSO, 

2009). 

Entendemos ser essencial que o professor detenha de conhecimentos linguísticos e 

fonológicos, a fim de explicar com exatidão a relação grafema-fonema, pois, a não compreensão 

desta relação mostra ser uma das principais causas de erros ortográficos cometidos na redação 

escolar de alunos do ensino médio. Desse modo, a próxima secção apresenta como se deu a 

pesquisa. 

 

Metodologia 

 

O presente trabalho analisa e classifica os erros ortográficos presentes em onze 

redações escritas por alunos do ensino médio de acordo com o modelo proposto por Cagliari 

(2009). As redações foram coletadas durante o período de estágio curricular II – observação 

ensino médio, realizado no mês de setembro de 2019 em uma escola pública do município de 

Breves-Pa.  

O gênero textual, redação escolar, estava prevista no plano de trabalho do professor, 

compondo assim a avaliação do bimestre junto aos demais exercícios e a prova. 

Considerou-se apenas uma amostragem do total de redações, pois os textos escolhidos 

mostraram-se suficientemente capazes de demonstrar e atestar quais são os erros de natureza 

alfabético-ortográfico comumente cometidos por estudantes de ensino médio, independente da 

série escolar em curso - 1°, 2° ou 3° ano. 

Perfil dos Alunos 

 

Os alunos encontram-se em etapa final da educação básica, com idades entre quinze e 

dezoito anos, todos oriundos do sistema público de ensino.  

Não houve seleção de redações que correspondesse ao gênero e/ou considera-se a 

idade para que participassem do estudo, mas sim houva a necessidade de realizar uma triagem 

entre as redações que contemplavam de modo geral os erros alfabético-ortográficos mais 

comuns entre os estudantes. Dessa forma as redações analisadas correspondem e representam 

de modo uniforme todos os níveis do ensino médio, sem distinção entre as séries. 

Análise dos Dados 

 

Modelo de Cagliari 

O modelo seguido para análise das redações é proposto por Luiz Carlos Cagliari (2009) 

no livro Alfabetização e Linguística, na sua 11ª edição.  
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Na obra, ao discorrer sobre temas relevantes, como linguística, ensino da língua 

portuguesa, fala, escrita e leitura, o autor realiza a análise e a classificação dos “erros” 

ortográficos de textos, mas, além disso ele aponta direcionamentos que os professores podem 

seguir como guias para trabalhar com os seus próprios alunos, adaptando sempre que preciso. 

O modelo de Cagliari (2009) agrupa os erros em onze categorias, que são: i) 

transcrição fonética, ii) uso indevido de letras, iii) hipercorreção, iv) modificação da estrutura 

segmental das palavras, v) juntura e segmentação, vi) forma morfológica diferente, vii) forma 

estranha de traçar as letras, viii) uso indevido de traças as letras maiúsculas ou minúsculas, ix) 

acentos gráficos, x) sinais de pontuação e xi)problemas sintáticos. 

Nos textos analisados foram encontradas todas as categorias propostas pelo autor. 

Abaixo se apresentam cada uma delas com os exemplos extraídos dos textos coletados.   

 

Categorias de Erros Ortográficos 

 

Transcrição Fonética 

 

Cagliari (2009) infere e a análise realizada confirma que está é a categoria que 

apresenta o maior número de ocorrências, além disso, chega a interferir de modo direto nas 

demais categorias. 

É evidente que o estudante ao escrever, prioritariamente considera a fala, o que resulta 

em erros ortográficos, pois, a escola opera e exige outro sistema, o alfabético-ortográfico. Pode 

ser comprovada a influência que a fala tem na escrita, como nos casos de monotongação em 

desmaio (desmaiou); ou na ditongação em municipiois (municípios). 

Assim como na fala não há o registro de alguns fonemas, na escrita existe aqueles 

alunos que não escrevem os grafemas –s, –l e –e das palavras (conciência; adolecentes; 

divugações; complimentar); há também aqueles que transcrevem com nasalização nas palavras 

(fazenrem), ou ainda, que por não falta do fenômeno na fala, retiram os grafemas 

correspondentes da forma nasalizada da escrita (volutarios), emcheter (enchentes). 

Ao mesmo tempo em que ocorre o apagamento do grafema –r em fim de palavra: entra 

(entrar), pensa (pensar), conversa (conversar); há o registro indevido do –r em termos, como 

em: estar (está), complicador (complicado), ser (se), lher (lhe), sofrer (sofre), chegar (chega). 

E ainda, ocorre a inserção do -r no interior de palavras, por exemplo, termos (temos), devermos 

(devemos), comercar (começar), estartísticas (estatísticas). 

 Nos textos dos alunos pode ser constatado que falta compreensão para a escrita 

ortográfica adequada dos tempos verbais, pois, há confusão, principalmente, entre o tempo 
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passado com o tempo futuro, que apesar de corresponder a fonemas idênticos, diferem na 

escrita: achão (acham), gostão (gostam), sente (sentem), e, além disso, palavras que têm apenas 

uma maneira de ser grafadas são escritas de modo não esperado, vam (vão), 

Houve apenas quatro ocorrências de pra (para) nos textos, isto se explica pelo fato de 

que os professores focalizam em alguns traços da oralidade, principalmente em traços como 

este, e, que também são mais fáceis de serem identificados nos textos dos alunos. 

 

Uso de Indevido de Letras 

 

As palavras desta categoria se caracterizam por serem escolhas possíveis para 

representar o som da palavra, porém, inadequadas de acordo com a escrita ortográfica 

(CAGLIARI, 2009).  

A troca do n pelo m ocorreu no total quatro vezes (famtasma, pemsou, emtendir e 

precomceito), é questionável tal erro, pois desde a alfabetização os professores ensinam que a 

letra m é escrita somente antes de b e p, mesmo que não haja clareza dessa regra tida como 

aleatória, o que leva a uma confusão maior ainda na cabeça das crianças, e, que também 

assombra aos jovens, verificado na figura 1. 

 

Figura 1- Destaque do uso indevido da letra m em “precomceito”. 

 
Fonte: Autores, 2020. 

 

Outro erro frequente é a troca de grafemas que corresponde ao mesmo fonema. Os 

textos apresentam muitas ocorrências do fonema / s / em: conciderar (considerar), cituação 

(situação), prevensão (prevenção), protessão (proteção), proficionais (profissionais), presso 

(preso), transmições/ transmição (transmissões/ transmissão), sertos (certos), assacinato 

(assasinato) e fasendo (fazendo).  
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Apenas um dígrafo não foi escrito de forma correta (bizaros). À medida que os 

fonemas forem aproximados, mais chances têm de o estudante grafá-lo erroneamente (guarda–

quarda; conseguir–consequir e crença–grença). 

Possenti (2011) realiza uma reflexão importante sobre o erro ortográfico: 

Os erros são resultado de tentativas de acertar. As hipóteses de quem escreve 

são  certamente equivocadas, mas não são estúpidas. Por exemplo, quem 

escrever ezalstor (por exaustor) erra porque o x de fato representa o som [z] e 

o som [u] (ou melhor, a semivogal [w]) ora é representado na escrita por u, 

ora por l (compare a rima sumiu – Brasil). Seria estranho se os erros não 

tivessem nenhuma regularidade. (POSSENTI, 2011, p. 51). 

 

Por isso, o último caso encontrado nos textos desta categoria chama atenção porque é 

raro se deparar com esse tipo de troca de n por r e de r por s, respectivamente, verder (vender) 

e chuvar (chuvas) algo que pode ser explicado pela presa com a qual o texto provavelmente foi 

escrito, sem uma revisão adequada de palavras e a certa proximidade cursiva das letras. 

 

Hipercorreção 

 

Basicamente, “hipercorreção é muito comum quando o aluno já conhece forma 

ortográfica de determinadas palavras e sabe que a pronúncia desta é diferente” (CAGLIARI, 

2009, p. 123), ou seja, é uma forma que o aluno utiliza como meio de tentar evitar o erro (ver 

quadro abaixo). 

 
Quadro 01- Ocorrências de desvios ortográficos classificados na categoria Hipercorreção. 

enfluenciados (influenciados) armoniosa (harmoniosa) 

monomentos (monumentos) ulmilharam (humilharam) 

vúlneraveis (vulneráveis) moculmunado (mancumunado) 

maís (mais) internete (internet) 

mas (mais)  

Fonte: Autores, 2020. 

 

Decerto que na língua portuguesa as palavras escritas, no início ou final, com e, são 

pronunciadas com i, automaticamente o raciocínio é grafar os termos com a letra e, algo 

semelhante ocorre em monomentos e em internete, que apesar de ser um estrangeirismo, segue 

a lógica de grafar com e ao final, pois é pronunciada com i. 

Em vúlneraveis e maís, a hipercorreção é realizada com auxílio dos acentos gráficos, 

e, o outro mas, que na dúvida o aluno concluiu ser melhor apagar o –i. 
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Com a certeza que de o grafema – H não tem correspondência fonológica, ele é 

ignorado durante o processo de hipercorreção. Quando o aluno está introduzindo novos termos 

ou quer utilizar termos que fogem do seu alcance vocabular e/ou de escrita, possivelmente 

cometerá desvios parecidos aos de moculmunado (mancumunado).  

 

Modificação da Estrutura Segmental das Palavras 

 

Nesta categoria encontram-se àquelas palavras que contém erros de troca, supressão, 

acréscimo e inversão de letras.  

O aluno no início da aquisição da escrita tende a cometer com maior frequência esse 

erro, talvez seja porque ainda não domine a relação grafema-fonema, ou que, seja indício de 

falta de discriminalização auditiva, suspeita que o autor alerta ser falsa.  

Mas, como que alunos em etapa final da educação básica ainda cometem os mesmos 

erros? Várias podem ser as suposições para tal questionamento, contudo, está claro que tais 

erros ocorreram porque as redações não foram revisadas e/ou corrigidas por seus autores, visto 

que os erros referem-se exatamante a essas etapas, que são primordiais, para que se produzam 

bons textos e erros como esses fossem evitados. 

 

Quadro 2 – Ocorrências de desvios ortográficos classificados na categoria Modificação da estrutura segmental 

das palavras. 

comtece (acontece) demostram (demonstram) 

ideas (ideias) marioridade (maioridade) 

dimuir (diminuir)  

Fonte: Autores, 2020. 

 

Juntura e Segmentação 

 

Nesta seção encontram-se os termos que são unidos uns aos outros ou ocorre uma 

separação equívocada na escrita do termo. Geralmente ocorre devido o estudante associar a 

escrita do termo a entonação do falante ou a acentuação tônica das palavras. 

Percebe-se a falta de conhecimento para usar os pares minímos agente x a gente e de 

baixo x debaixo, pois, a ausência de segmentação, por vezes é decisiva, sendo determinante 

para designar o significado das palavras (ver quadro abaixo). 
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Quadro 3 – Ocorrências de Desvios Ortográficos Classificados na Categoria Juntura e Segmentação das 

Palavras. 

agente (gente) está ria (estaria) 

afavor (a favor) de baixo (debaixo) 

fachetaria (faixa etária) o casionado (ocasionado) 

Fonte: Autores, 2020. 

Forma morfológica diferente 

 

Enquadraram-se nesta categoria os casos que sofreram modificação a partir da fala, 

isto é, quando houve a interferência direta da variedade dialetal na construção ortográfica das 

palavras. Tomemos como exemplo a variedade apresentada para os termos procurar e 

procuraram (presentes na lista abaixo), que foram grafados exatamente como falos. 

 

Quadro 4 – Ocorrências de Desvios Ortográficos Classificados na Categoria Forma Morfológica Diferente. 

comcpção (concepção) inregularidades (irregularidades) 

preocuraram/ precurar 

(procuraram/procurar) 
cidadões (cidadãos) 

Fonte: Autores, 2020. 

 

 

Ora, é evidente que o mesmo acontece com os demais termos,  já que não há o 

completo domínio das regras da língua portuguesa, os alunos transformam a fala como principal 

guia de escrita. 

Forma estranha de Traçar as Letras 

 

Apenas dois casos se enquadram nessa categoria (ver figura 01), visto que ela faz 

inferência ao modo de traçar as palavras, portanto é fundamental a atenção do professor no 

momento de leitura e interpretação dos textos.  

 

Figura 2 - Identificação das formas estranhas de traçar as letras (a e b). 

 
Fonte: Autores, 2020. 
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Ressalta-se que a praticidade de escrever vem somente com o tempo e se relaciona 

diretamente com a quantidade de vezes que é exercitada. Ao verificar prolongada duração nos 

desvios de letras é necessária uma investigação profunda para compreender quais aspectos estão 

envolvidos por detrás do tracejamento estranho de letras. 

 

Uso Indevido de Iraçar as Letras Maiúsculas ou Minúsculas 

 

Houve um caso de uso indevido de letra maiúscula ocupando lugar de letra minúscula. 

Na dúvida de como grafar a palavra escolhida o estudante associou a palavra abriu, que pertence 

à classe gramatical de verbos, ao quarto mês do ano, o mês de Abril, por isso da atribuição de 

letra maiúscula. 

 

Acentos Gráficos 

 

Além da utilização de letras, a escrita alfabética permite o uso de caracteres de natureza 

ideográfica, por exemplo, sinais de pontuação e números (CAGLIARI, 2009). 

Os erros relacionados à acentuação gráfica são atribuídos ao fato de associarem a 

escrita das palavras ao modo como às falam. Logo, palavras recebem acentos gráficos de acordo 

com a entonação com que é falado, o que leva a infração de algumas regras gramaticais 

referentes à acentuação de palavras. 

 

Quadro 5 – Ocorrências de desvios ortográficos classificados na categoria Acentos gráficos. 

Fonte: Autores, 2020. 

 

A partir da análise das ocorrências, percebeu-se que é muito importante e necessário a 

compreensão quanto ao uso dos acentos gráficos nas palavras por parte dos estudantes. Isto é, 

a falta desse conhecimento implica negativamente em sua vida, uma vez que é imprescindível, 

mas, não há distinção entre a escrita e a fala, pois, é nítido que os estudantes utilizam os sinais 

gráficos como forma de reforçar dialetos. 

Sinais de Pontuação 

 

Os erros desta categoria estão estritamente interligados ao desconhecimento da 

gramática normativa que rege a escrita alfabético-ortográfica. 

informá (informar) autômovel (automóvel) 

orgão (órgão) politicas publicas (políticas públicas) 

violêntos (violentos)  
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No modelo de Cagliari (2009), os erros de pontuação se referem àqueles cometidos no 

início da aquisição da escrita, como: “Era. Uma. Vez ou “Era-uma-vez” (CAGLIARI, 2009, p. 

126), enquanto que os erros de pontuação encontrados nas redações estavam relacionados, 

principalmente, ao uso inadequado de vírgulas e de ponto final. 

 

Problemas Sintáticos 

 

Sabe-se que os problemas de natureza sintática estão ligados diretamente à 

concordância e regência. Além disso, o modelo de Cagliari (2009) vem propor e chamar atenção 

que na verdade esses erros demonstram dialetos que representam a fala dos indivíduos, e que 

são dialetos diferentes daquele permitido na escrita ortográfica.  

 

Quadro 6 – Ocorrências de desvios ortográficos classificados na categoria Problemas sintáticos. 

um com os outros (uns com os outros) muitas pessoas sabe (muitas pessoas sabem) 

pensado apenas nos lucros (pensando apenas 

no lucro) 
os orgão do governo (Os órgãos do governo) 

tornem ser humanos (tornem-se seres 

humanos) 
 

Fonte: Autores, 2020. 

 

Enquanto que na fala é comum e aceitável a utilização de apenas um marcador para designar o 

plural ou que o verbo não seja flexionado para concordar com o sujeito, na escrita o processo é 

tido como erro.  

 

Propostas de Intervenção para os Erros Ortográficos 

 

Antes de intervir e somar ao processo de ensino e aprendizagem dos estudantes no que 

confere aos erros provenientes do sistema alfabético-ortográfico ratifica-se que 

o objetivo desta análise dos erros não é só mostrar como e por que as crianças 

os cometem, mas, também, oferecer aos profesores uma amostragem que lhes 

possa ser útil na análise dos erros contidos nos textos de seus próprios alunos 

(CAGLIARI, 2009, p. 120-121). 

 

Por isso, após a análise, é realizadas proposições a cerca de algumas atividades que 

auxiliam no processo de ensino da língua portuguesa. 

A gravação de textos e o ditado oral ajudam na constatação e exposição de repetição 

dos erros cometidos, tanto na linguagem oral quanto na escrita dos alunos. Primeiramente deve 

haver discernimento quanto ao “problema” que será trabalhado ou o claro encadeamento entre 

eles (dígrafos, fonema versus grafema, plural, concordância verbal, etc.). Conhecido e sabendo 
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quais são as dificuldades dos alunos, o professor selecionará textos adequados, os textos devem 

ser gravados durante a leitura espontânea individual de cada aluno.  

É importante que os textos utilizados nas gravações sejam os mesmos do ditado oral, 

uma vez que eles serão comparados e analisados considerando o sistema alfabético-ortográfico, 

a fim de verificar se os desvios detectados na leitura são transpostos para a escrita do aluno, 

havendo assim o esclarecimento da origem do “problema” e a ratificação de que a escrita exige 

a norma gramatical. 

Para evitar a confusão de parônimos, homônimos, plurais e pares minímos de palavras 

é válida a construção de cartazes com tais palavras; listadas pelos alunos a partir da exposição 

do conteúdo. Vale ressaltar que durante a construção dos cartazes o professor deve sempre 

estimular e provocar os alunos em relação às dúvidas existentes e, quando necessário propor 

comutações em palavras, por exemplo. 

Oficinas de leitura e rodas de conversa são atividades que se complementam e, 

naturalmente, são indispensáveis para a apreensão da escrita, aperfeiçoamento de técnicas de 

leitura, evolução vocabular, entre outros benefícios que são refletidos na aprendizagem. 

Os dígrafos e os fonemas, em especial os /m/, /n/, /s/, /ss/, /x/, /ç/, /c/ e /g/ que com a 

análise demonstram precisar de maior atenção. Além de trabalhar as regras de ocorrência para 

cada grafema é imprescindível que o professor busque sempre compreender o quê levou o aluno 

ao erro. Por fim, ratifica-se que o estudo da gramática normativa deve ocorrer sempre, visto que 

a escola compreende ao sistema de escrita alfabético-ortográfico. 

 

Considerações Finais 

 

Os estudantes, mesmo que finalizando os estudos da etapa básica, ainda cometem erros 

de natureza alfabético-ortogtafica. Os textos apontam constatações de Lemle (1978; 1982) e 

Bortoni-Ricardo (2004 e 2008) no que se refere aos início do processo de aquisição da escrita: 

interferência do hábito de fala e similaridade sonora explicam os erros ortográficos. 

Os desvios ortográficos são o reflexo de que o ensino ofertado até então têm 

fragilidades visívelmente graves, que estas precisam ser analisadas e sanadas, pois, “a 

incompetência dos alunos nada mais é do que um fruto da incompetência da escola” 

(CAGLIARI, 2009, p. 36). Escola não é apenas professor e alunos, mas é o currículo, a 

participação da comunidade, é gestão democrática, ou seja, é preciso mudanças a fim de (re) 

organizar os sistemas de ensino. 

Compreendemos que a escola não precisa focar toda atenção para a ortografia, apesar 

dela ser a forma exigida na sociedade ressaltamos que a modalidade oral da língua é importante 
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e deve ser trabalhada também, forma não dicotômica para demonstrar aos alunos a interação 

envolvendo a fala e escrita. 

Diante do exposto, ressaltamos que cada desvio classificado precisa ser estudado 

detalhadamente com maior atenção e, que os novos estudos considerem, especialmente, o que 

trata de influência regional que podem aparecer na transcrição fonética.  

 Por fim, enfatizamos que os alunos não devem ser avaliados somente pelos erros 

ortográficos, uma vez que é reflexo das falhas, e, de ambas as partes. Partimos do pressuposto 

que é necessário mudanças para melhorar o ensino, consequentemente a escrita dos estudantes. 
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NO DIVÃ COM “MULHERES MARAJOARAS EM CENA”: O TEATRO 

COMO DISPOSITIVO DE (IN) FORMAÇÃO SOBRE VIOLÊNCIA DE 

GÊNERO 
 

Jailton Sousa de FREITAS (UFPA) 

           Orientadora: Profa. Dra. Sandra Maria JOB (UFPA) 

Resumo 

O projeto de extensão Mulheres Marajoaras em Cena (MMEC), coordenado pela Profª. Drª. 

Sandra Maria Job, utiliza o teatro como ferramenta para levar, além da arte, temas relacionados 

a gênero, foco da peça autoral Marias do Rio que, dentre outras temáticas, aborda a questão de 

violência de gênero. Após oito meses de existência do projeto e algumas ações realizadas pelo 

MMEC, surgiram os seguintes questionamentos: como as atrizes voluntárias do projeto têm 

recebido tal texto que trata de um tema que é uma realidade nacional? O que as mesmas 

pensam/sentem ao encenar uma peça que trata da violência de gênero? Será que houve algum 

aprendizado neste sentido (relações de gênero) por parte das mesmas – se sim (ou não) e por 

quê? No intuito de responder tais questionamentos surgiu este trabalho que, entre outros 

objetivos, pretende analisar a recepção do texto teatral junto às participantes voluntárias do 

projeto, bem como averiguar se houve, por parte das mesmas, algum aprendizado no que tange 

a gênero em específico Para tanto, este trabalho se respalda numa pesquisa de cunho 

bibliográfico, a partir de  estudos de Beauvoir (1970), Fischer (1987), Hansted (2013), Praun 

(2001), alinhada à investigação de campo com a participação do professor e teatrólogo Marco 

Maranhão, bem três das quatro participantes do grupo MMEC, que também foram 

entrevistadas.    

 

Palavras-Chave: MMEC; Gênero; Violência de Gênero.  

 

Introdução 

 

O projeto de extensão Mulheres Marajoaras em Cena (MMEC), coordenado pela Profª 

Drª Sandra Maria Job, utiliza o teatro como ferramenta para levar, além da arte, temas 

relacionados a gênero, foco da peça autoral Marias do Rio que aborda a situação social de 

mulheres ribeirinhas, dando ênfase à violência de gênero.  

Durante os oito meses de trabalhos realizados pelo MMEC, surgiram os seguintes 

questionamentos: como as atrizes-voluntárias do projeto têm recebido tal texto, que trata de um 

tema que é uma realidade nacional? O que as mesmas pensam/sentem ao encenar uma peça que 

trata da violência de gênero? Será que houve algum aprendizado neste sentido (relações de 

gênero) por parte das mesmas – se sim (ou não) e por quê? Imbuídos de buscar respostas para 

tais questionamentos surgiu este trabalho que, entre outros objetivos, pretende analisar a 

recepção do texto teatral junto às participantes voluntárias do projeto, assim como averiguar se 

houve, por parte das mesmas, um aprendizado maior no que tange a gênero e temas afins. Para 

tanto, o estudo se respalda numa pesquisa de cunho bibliográfico a partir dos trabalhos de 

Beauvoir (1970), Fischer (1987), Hansted (2013) e Praun (2001), e de campo, através de 
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entrevistas com três das quatro participantes do projeto e com o professor e teatrólogo brevense, 

Marco Maranhão.  

  Quanto à estrutura do trabalho, no primeiro momento faz-se uma breve nota em 

relação ao teatro, depois, aborda-se a questão do teatro em Breves-PA. Em seguida, é feita a 

análise da temática aqui proposta, finalizando com as considerações mais relevantes sobre a 

proposição deste trabalho. 

 

Notas Gerais Sobre Teatro   

 

Como é sabido, o teatro tem contado a história do homem e/ou o homem tem contado 

a história da humanidade através do teatro desde tempos remotos. Nesse sentido, não há como 

não pensar nas tragédias gregas, no teatro de Gil Vicente, em Molière, Shakespeare etc.  

Em se tratando de teatro no Brasil, nossa tradição não remonta a tempos tão remotos, 

contudo, temos nomes que, embora não tenham galgado a fama dos acima citados, têm sua 

relevância na literatura dramática aqui como Afonso Pena, Ariano Suassuna, Nelson Rodrigues 

etc.  

No que se refere ao teatro no estado do Pará, em particular, nas palavras de Salles:  

O teatro foi introduzido no Pará, no século XVII, pouco depois de instalado o 

domínio português; manifestou-se inicialmente na escola dos missionários e 

nos lares das famílias abastadas. Representações modestas, de um lado 

destinadas à conversão e educação dos nativos, do outro, ao lazer da sociedade 

de modelo europeu que, entre nós, cultivava os hábitos da metrópole. 

(SALLES, 1994, p. 3)  

 

Em Breves, em especial, segundo Leão (2014), o teatro está na vida da cidade através 

das manifestações populares e de lazer, acompanhando nuances do imaginário dos habitantes 

diretamente associados aos modos de viver na cidade. Reforçando as palavras de Leão (2014), 

Sena Filho (2013) esclarece que de 1901 a 1911, entre as principais atividades artístico-culturais 

de Breves, estavam o circo e o teatro. Assim podemos concluir que na cidade as artes cênicas 

era algo pulsante. Tais artes, em Breves, de acordo com Sena Filho (2013), podem ser 

registradas através das manifestações-musicais, da dança e do teatro, que se mantêm pela 

iniciativa de grupos, em especial, os religiosos. Nair Costa, entrevistada por Sena Filho (2013), 

afirma que o circo e o teatro sempre ocuparam espaço importante no imaginário da população, 

tanto que, na década de 1960, Breves viu as manifestações teatrais se intensificarem com os 

cordões de boi bumbá e pássaros, o que mostra que historicamente o teatro possui importância 

significativa entre as manifestações artística na cidade. 
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Observa-se que tais manifestações ocorrem mais em espaços abertos/públicos e/ou em 

igrejas, pois a arte cênica, no contexto de Breves e do Marajó, está associada às manifestações 

de grupos religiosos, grupos populares em atividades cotidianas da cidade e estudantes que 

formam grupos nas escolas.  

Já às expressões artísticas que ocorrem fora do âmbito religioso na cidade de Breves, 

elas se deram a partir de atividades organizadas por pessoas como o professor Marco Antônio 

Mesquita Maranhão. Atuante nas artes cênicas, o professor Marco Maranhão14 começou a fazer 

teatro em Belém em 1962, de acordo com ele próprio. Na capital, fazia parte de um grupo na 

igreja que frequentava. O envolvimento com o teatro despertou nele a vontade de se aperfeiçoar, 

logo, começou a participar de oficinas oferecidas pela Federação de Teatro Amador do Pará 

(FASAT). 

 Ele narra que, ao longo da vida, participou de vários grupos teatrais em Belém. Com 

o tempo, veio para a cidade de Breves, porém a saída da capital não o afastou do teatro. Tanto 

que a nova morada representou outra oportunidade, um novo palco e então ele passou a 

desenvolver o teatro na cidade. Ajudou, inclusive, na formação do Cine Yeda15, que operou na 

cidade de Breves entre os anos 1970 e 1980. Em 1995, fundou o Grupo Teatral Luzarte16. Nas 

palavras do professor Marcos Maranhão17:          

O teatro em Breves surgiu a partir do funcionamento do Cine Yeda18 (que era 

o centro de teatro em Breves), que funcionava pela divisão de cultura, à frente 

estava, na época, a professora Nazaré de Oliveira19 e lá, eu e a professora 

                                                 
14 Entrevista cedida para Jailton Freitas em 04 de outubro de 2019. 
15 Cine Yeda era o espaço onde o teatro do Luzarte apresentava seus espetáculos e também era onde o projeto de 

oficinas de teatro, com crianças e jovens que estavam em condição de vulnerabilidade social, ocorria. 

(MARANHÃO, 2019) 
16 O Grupo Teatral Luzart foi fundado em 05 de junho de 1995, pelo Prof. Marco Antônio Maranhão, seu primeiro 

trabalho apresentado foi Esse Lixão é nosso e arubu não leva, texto do poeta e escritor Ramon Stergmann. Depois 

vieram os musicais: Cantaram de Cantará, de Sylvia Orthof. Um grito na noite, de Marco Maranhão. E também 

O Baile de Carmem de Marco Maranhão etc. Performances regionais: O Boto, Mãe d'água, Cobra Grande, Justiça 

seja Feita, O Espírito da Floresta. A Princesa Hoan- Lan. A Fábula das Drag's. As Divindades da Noite, Retrato 

Falado, Magias e Mistérios, Odisseia Amazônica.  (MARANHÃO, 2019) 
17 Professor de Artes na rede municipal de ensino, Marco Maranhão nasceu na capital, Belém, em 13 de Junho de 

1956. Em 1983 chegou a Breves. Em 1995 fundou o grupo teatral Luzart, que além de atuar e representar a arte 

brevense, também se encarregava de trabalhar com crianças e jovens em estado de vulnerabilidade social e oferecia 

oficinas de artesanato, de expressão corporal, canto, dança etc. Ele produziu e dirigiu os primeiros espetáculos 

baseados nas realidades da cidade e costumava convidar as escolas pra prestigiar os espetáculos. A entrada, 

geralmente, custava R$1,00 (um real) ou 1kg de alimento não perecível. (MARANHÃO, 2019) 
18 Inicialmente denominado Cine Marlen – em homenagem à filha do primeiro dono de cinema no município -, 

era composto por 202 lugares feito de madeira que ficava localizado na Avenida Rio Branco, em frente à SEMED. 

Com o tempo, o Cine Marlen, adquiriu nova estrutura e também um novo nome através de outra homenagem, 

então direcionada a filha de Raul, que fez o empréstimo para aquisição da primeira máquina de cinema para o Cine 

Marlen que posteriormente passou a chamar Cine Yeda que se tornou o ponto de encontro para os admiradores da 

sétima arte em Breves-Marajó-Pará. (SENA FILHO, 2013) 
19 Nazaré de Oliveira Maria de Nazaré Barboza de Oliveira é uma pedagoga, pesquisadora, folclorista, escritora, 

compositora e artista que desenvolveu múltiplas às ações no município de Breves-Pará. Nascida na cidade de 



107 
 

Nazaré de Oliveira, montamos vários projetos com a finalidade de arrebanhar 

crianças com vulnerabilidade e jovens por conta de auto índice de 

enforcamentos na cidade, e por conta disso começamos a desenvolver o 

projeto da criação do grupo de teatro no município. Existiam vários grupos de 

teatro em Breves como: PJ (Pastoral da Juventude), AJUE (que hoje é 

conhecido como ARUHÃS), Atrás de Comédia, Ministério de Artes e o 

LUZART20 sem falar dos grupos que existiam nas escolas, pois por onde 

passamos, serviu de alento para as escolas fundarem seus grupos de teatro em 

virtude do festival de lendas, festival cultural do município que acontecia no 

ginásio Ferdinando Costa e Silva. O festival Brevense de folclore foi fundado 

em 1981 pela professora Nazaré de Oliveira. 

 

Em relação aos projetos citados pelo professor, para Oliveira & Martins (2013), os 

trabalhos que envolviam Nazaré Oliveira e Marco Maranhão associavam arte-prazer-trabalho, 

e as ações priorizavam crianças, adolescentes e jovens com pouquíssimas perspectivas de 

crescimento intelectual, social e cultural.  

Ao longo da entrevista concedida, o professor Marco Maranhão relata que 

O teatro no Marajó era muito amplo, pois o teatro era visto com boa aceitação 

por parte da comunidade. Essa comunidade em geral (as crianças, os atores, 

os jovens) faziam com empenho grande, muita dedicação e seriedade, isso 

hoje se perdeu, não se vê mais. No início do teatro em Breves, era muito bonito 

de se ver, porque havia muitos grupos de teatros na época, e o gestor da época 

ajudava a financiar para manter os grupos. 

 

Na perspectiva do professor, o teatro tem a função de “trabalhar os problemas sociais 

no Marajó”. Contudo, segundo ele, os órgãos públicos não costumam apoiar as manifestações 

culturais.  Na opinião dele, todos nós somos munidos de um determinado preconceito e o teatro, 

com suas interpretações das artes, pode salvar e purificar o indivíduo, ajudá-lo a superar seus 

males e suas dores, tanto que, em 1995, quando idealizou o grupo do qual esteve à frente, a 

iniciativa foi motivada por uma onda de suicídios que acometeu a população. Nas palavras dele, 

“muitos jovens se enforcavam pela falta de apoio, por serem sensíveis, por serem homossexuais. 

Eram expulsos de casa e nós os acolhíamos”. Contudo, de acordo com ele, 

O teatro se perdeu em Breves por falta de valorização dos órgãos públicos [...]. 

Porque pra montar uma coisa séria, realmente bem feita, você precisa vestir e 

                                                 
Bragança, nordeste do Estado do Pará, em 29 de fevereiro de 1944. Recém-formada, foi atraída por um anúncio 

de jornal que ofertava vagas para professoras normalistas. Após entrevista e seleção ainda na capital do estado, 

chegou em Breves em 24 de fevereiro de 1972. Em 1976, assumiu a função de Chefe do Setor de Educação e 

Cultura. Em 1977, assumiu a diretoria da Divisão de Cultura, que era vinculada à Secretaria de Educação, amiga 

e irmã de sonhos de Marco Maranhão, esteve, também, à frente do desenvolvimento de diversas produções 

artísticas voltadas à temática popular como: grupos de danças, de teatro, de música, exposição e divulgação do 

artesanato local e projetos sociais. (OLIVEIRA e MARTINS, 2013) 
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revestir aquele trabalho, tanto de iluminação, sonoplastia, figurino, e tudo isso 

faz com que o espectador mergulhe naquela história, e que a história seja bem 

contada e bem representada.  

 

O professor Marco Maranhão menciona que o teatro se perdeu em Breves. Contudo 

está ciente de que na contemporaneidade brevense o teatro acontece apenas nas escolas e nas 

comunidades de forma menos estruturada.  

Suas palavras sinalizam tristeza pela ausência de um espaço próprio para que a arte 

teatral possa ocorrer em todo o esplendor de outros tempos. Dessa forma, reitera a 

desvalorização da arte e do artista que não recebe o apoio devido do poder público como deveria 

ocorrer através do trabalho da Secretaria de Cultura do munícipio, por exemplo, que há tempos 

vem atuando apenas como Secretaria de Eventos. A falta de valorização da cultura por parte 

dos gestores faz declinar a arte local, consequentemente, o teatro. Sem espaço físico concreto, 

o teatro mora na subjetividade das pessoas, dos atores anônimos das manifestações escolares e 

em grupos populares que se apresentam nas escolas, igrejas e praças durantes eventos anuais, 

sobrevivendo à margem, em espaços improvisados, numa luta constante para não esmorecer 

por completo. 

 

O Projeto de Extensão “mulheres marajoaras em cena”: o que é e para quem é? 

 

Muito embora o foco deste trabalho seja a recepção por parte das entrevistadas sobre 

o tema abordado na peça teatral Marias do Rio, cabem alguns parênteses antes sobre gênero. 

Gênero que, neste caso, não se refere ao seu sentido mais usual, ou seja, o de 

masculino/feminino, nem literário, ou ainda textual, pois, de acordo com Praun (2001), tal 

denominação, isto é, o termo gênero passou a ser utilizado nos estudos, a partir de 1975, como 

uma entidade moral, política e cultural, ou de construção ideológica, em contraposição a sexo, 

que se mantém como uma especificidade anatômica. Em outras palavras, sexo está relacionado 

ao órgão genital com o qual nascemos e gênero, ao papel social desempenhado historicamente 

pelo indivíduo em função do sexo com o qual nasce.  Sob o ponto de vista de Beauvoir (1970), 

por exemplo, de acordo com a história, a mulher (por conta do sexo) é destinada à procriação e 

às tarefas secundárias, despojada de sua importância prática de seu prestígio, onde não passa de 

uma serva. Ao homem, contrariamente, coube, histórica e culturalmente, trabalhar fora do 

espaço doméstico, e o poder.  

Sendo, portanto, o gênero uma construção social, histórica e culturalmente perpetuada, 

mudar todo esse contexto opressor, no qual a mulher esteve por séculos presa e reclusa, exige 
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constantes discussões e reflexões. Exige ainda uma mudança social e conscientização por parte 

da sociedade.   

Ciente disso é que surge, na Universidade Federal do Pará, Campus Universitário do 

Marajó–Breves, o projeto “Mulheres Marajoaras em Cena”, coordenado pela Profa. Dra. Sandra 

Maria Job, docente da Faculdade de Letras. O projeto iniciou em abril de 2019, tem como 

público-alvo alunos do ensino fundamental maior e médio, e o objetivo é produzir e encenar 

peças teatrais com temáticas voltadas para gênero, tendo como foco a mulher marajoara como 

personagem.  O projeto pretende não somente levar a arte teatral à comunidade como também 

fomentar o gosto pelo teatro nos discentes e pessoas da comunidade.  Muito da proposta advém 

do fato de que: 

A arte pode levar o homem de um estado de fragmentação a um estado de ser 

íntegro e total. A arte capacita o homem para compreender a realidade e o 

ajuda não só a suportá-la como a transformá-la, aumentando-lhe a 

determinação de torná-la mais humana e mais hospitaleira para a humanidade. 

A arte, ela própria, é uma realidade social. (FISCHER, 1987, p. 84).   

 

O projeto MMEC (2019) busca proporcionar aos integrantes do grupo e à plateia, a 

partir das peças encenadas, o contato com a literatura, a música e, em particular, com o tema da 

violência de gênero, buscando contribuir com a formação de indivíduos mais críticos, reflexivos 

e comprometidos com a autoformação e com a realidade social e de gênero, no local onde 

vivem. Para tanto, o projeto é desenvolvido a partir de encontros regulares do grupo para 

elaboração do texto teatral, da trilha sonora, além de ensaios e encenação etc., pois, como afirma 

Hansted (2013), entendemos que o trabalho com teatro é capaz de contribuir para uma melhora 

na vida dos estudantes e auxiliar na construção de uma sociedade democrática.  

 Posto isso, cabe, a partir de agora, analisar, a partir das respostas obtidas, se houve, 

com o desenvolvimento das ações do projeto, alguma contribuição no aprendizado das 

integrantes, no que diz respeito a gênero, que é o tema da peça Marias do Rio, de autoria da 

coordenadora do projeto.   

 

No Divã com as Mulheres do Projeto “mulheres marajoaras em cena”  

 

Uma vez elaborado o projeto de extensão MMEC, pela coordenadora, foi feito convite 

à comunidade acadêmica e comunidade externa para participar do mesmo. Com a chegada dos 

interessados, formalizou-se o grupo que leva o mesmo nome do projeto, “Mulheres Marajoaras 

em Cena”. Hoje o grupo é formado por seis (6) integrantes, sendo cinco (5) mulheres, incluindo 

a coordenadora, e um homem. Destes, participaram dessa pesquisa   apenas três (3) mulheres. 
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A coordenadora não participou por motivos óbvios, gênero é a área de pesquisa dela, portanto, 

já possui conhecimentos sobre.  Na época da entrevista, outra participante, por razões pessoais, 

também não pode conceder a entrevista.  

A entrevista contou com um questionário com oito perguntas previamente elaboradas. 

Cada uma das entrevistas foi realizada individualmente e gravada por meio de aparelho celular 

e contou com apoio de um aplicativo gravador de voz. Depois de realizadas todas as entrevistas, 

passamos ao processo de transcrição para efetivar o processo de análise. 

Em relação às entrevistadas, segue abaixo o perfil das mesmas. 

 

Tabela 1: Dados pessoais dos sujeitos21 da pesquisa. 

Entrevistada Idade Profissão Curso 

I.S. S 27 

anos 

Auxiliar 

administrativo 

Licenciada em Letras / Língua 

Portuguesa e Especialista em 

Educação e Cidadania pela 

UFPA/Campus de Breves 

E. T. G. 32 

anos 

Auxiliar 

administrativo.  

Graduanda do curso de Letras 

com licenciatura em Língua 

Portuguesa, UFPA/Campus de 

Breves 

J. F. R. 21 

anos 

Estudante Pedagogia pela Universidade 

UNOPAR/Polo Breves 

Fonte: do autor, 2020 

 

Conforme pode ser observada na Tabela 1, as participantes têm ou estão cursando uma 

graduação. Pressupõe, pois, que tenham tido previamente contato com discussões de gênero.  

Em relação à entrevista, a primeira pergunta, “Por que você decidiu participar do 

projeto MMEC?”, obtivemos as respostas, a saber: 

I. S. S: “[...] e despertou meu interesse porque melhora a desenvoltura, timidez, vergonha, 

já que era bastante tímida [...]”. 

E. T. G: “[...] tinha certa dificuldade em lidar com pessoas, eu era muito tímida, 

dificuldade na desenvoltura, em conversa [...] necessito perder essa vergonha, timidez e me 

ajudar a ter um bom diálogo com as pessoas”. 

J. F. R: “[...] pelo fato de ser extremamente tímida, sei que o teatro vai me ajudar muito 

a me desenvolver melhor nas expressões, conseguir falar com menos timidez, clareza, saber 

lidar com público [...]”. 

 

                                                 
21 As entrevistadas foram previamente informadas sobre o teor da pesquisa e de que seus nomes seriam 

preservados. 
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Para todas elas, o interesse em participar foi por acreditarem que o teatro poderia ajudá-

las a se tornarem menos inibidas diante do público. Ou seja, o teatro seria um recurso para 

melhorar a desenvoltura, perder a timidez e a dificuldade em lidar com pessoas, de forma que 

pudessem dialogar melhor no dia a dia, ajudando a lidar com público.  

Para a segunda pergunta, “Já havia tido alguma experiência com o teatro antes? 

Qual?”, tanto I. S. S quanto E. T. G revelaram não ter vivenciado experiência alguma que fosse 

prolongada, a relação se restringia a rápidas participações na base do improviso em alguma 

disciplina em sala de aula. Disseram que com o projeto MMEC tiveram o primeiro contato 

duradouro com o teatro. A entrevistada J. F. R, por sua vez, relatou experiências mais densas, 

pois, tanto no Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio, ela participou de grupos de teatro 

na escola e na igreja até se integrar ao grupo de teatro do projeto MMEC. Contudo, a mesma, 

na pergunta 1, relatou que se interessou pelo MMEC para tentar perder a timidez, pois ela é, de 

acordo com ela, “extremamente tímida”. Ou seja, a experiência anterior que teve com o teatro 

não a ajudou nesse sentido.  

Em relação à terceira pergunta da entrevista, “A experiência com o teatro no MMEC 

contribuiu para seu crescimento pessoal? De que forma?”. As respostas foram:  

I. S. S “[...] ajudou a perder a vergonha, saber lhe dar com público, como também ajudou 

a esclarecer e entender melhor os temas abordados”.  

E. T. G – “[...] ajudou muito a perder a timidez, ter boa desenvoltura, saber lidar com 

público [...]”.  

J. F. R – “[...] percebi que melhorei bastante, [...] a cada ensaio eu “me solto ainda mais", 

e na sala de aula [...], consigo dialogar naturalmente. [...]”. 

Nota-se, portanto, que, para elas, a participação no MMEC já trouxe algumas 

melhorias no que tange a relacionamento pessoal, assim como o teatro ajudou-as a melhorar o 

desenvolvimento corporal, a comunicação verbal e corporal.   Para Evelyn e Biar (2015), o 

teatro tem o poder de incorporar novos valores e alternativas para quem dele participa, seja 

como uma ação política ou educativa, uma arma de intervenção, mesmo que não explícita, para 

questões de gênero.  

Não podemos desconsiderar, por outro lado, que as respostas das entrevistas podem 

ter sido influenciadas pelo conhecimento que têm com o entrevistado, contudo, ainda que não 

na intensidade demonstrada nas respostas, elas, seguramente, tiveram seus avanços, mesmo que 

pequenos. Se assim for, também é preciso considerar que o projeto não tem nem um ano de 

existência e apresentação para o público só ocorreu em uma oportunidade.    
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Com relação à quarta pergunta, “Na sua opinião, os temas abordados nas peças foram 

relevantes? Por quê?” (os temas, no caso, são violência de gênero, trabalho, pobreza), elas 

responderam que:  

I. S. S “[...] são muitos relevantes porque mostra (sic) para as pessoas que não têm 

conhecimento sobre gênero como é que a mulher é tratada na sociedade, de como é que ocorre 

a violência, e que há pessoas que não se importam com isso, de como funciona todo o processo 

de violência. Nos ajuda a transparecer o problema, a nos comover e tomar uma atitude a fim de 

mudar a situação”. 

E. T. G. “Sim, são temas [...] do dia-a-dia, um problema bastante visível principalmente 

na [...] região do Marajó, [...] Então é importante porque precisa causar algum sentimento 

positivo nas pessoas pra assim diminuir o número de mulheres violentadas”.  

J. F. R. “Sim, com certeza, [...] há pessoas [...] leigas do assunto de violência contra a 

mulher e através do teatro essas pessoas podem “abrir os olhos" e ter clareza da situação, elas 

saem com outra ideia, outra percepção, saem com a mente aberta do caso [...]. A peça serve de 

estímulo e nos mostra caminhos pra seguir pra acabar com tal violência, por isso a importância 

de se trabalhar violência de gênero”.  

Muito embora na peça outros temas são abordados, ainda que não enfatizados, a 

questão da violência de gênero parece ser a primeira coisa que vem à mente delas. Muito 

provavelmente também porque sabem o quão real é a questão da violência sexual, psicológica, 

física e etc, que ocorrem de forma constante na região. E, por isso, entendem a importância da 

abordagem sobre tal tema para a região.   

Na quinta pergunta, “Em sua opinião, o teatro pode ser uma ferramenta de 

transformação social? Por quê?”, responderam o seguinte: 

J. F. R [...] o teatro informa as pessoas leigas do assunto, [...] a pessoa vê tal situação 

(abuso), mas pela falta de informação não se dá conta que aquilo é errado e [...] o teatro tem o 

poder de causar algum sentimento, sensação, e com isso a pessoa irá mudar seu pensamento, 

[...] serve de estímulo pra vítima denunciar [..]. 

E. T. G Sim, porque o teatro [...] causa um impacto, deixa uma mensagem, [...] e [...] 

tanto os atores quanto os espectadores podem mudar seu pensamento, seu comportamento, sua 

posição em meio à situação.  

I. S. S Sim, com certeza. Até porque [...] há pessoas que [...] são leigas do assunto de 

violência contra a mulher e através do teatro [...] podem “abrir os olhos" [...] e [...] acabar com 

tal violência, por isso da importância de se trabalhar violência de gênero. 
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Para elas o teatro, além de sensibilizar quem dele participa, também é capaz de 

sensibilizar os espectadores, esclarecer e, nesse sentido, a peça, a partir dos temas que aborda, 

poderá levar o público a ver com outros olhos questões de gênero, da violência, da opressão, 

assim como poderá levar os espectadores a se darem conta do que é a tal violência e quem sabe 

combater todas as formas de violência contra as mulheres.  

Em relação à pergunta, “Como você têm recebido tal texto que trata de um tema que é 

uma realidade nacional?” (no caso violência de gênero), todas as entrevistadas revelaram um 

leque de sentimentos em relação ao tema. Segundo elas, o texto é chocante, tem cenas fortes e 

causa muito impacto. Nas palavras delas: 

I. S. S “Quando recebi os textos, [...] foram cenas bastante fortes, e sempre comentei com 

a professora Sandra que é muito difícil falar o texto [...], nós vivemos naquele momento [...] e 

sentimos o sofrimento que elas vivem [...].” 

E. T. G “E tão grande o número de mulheres violentadas em nossa região que [...] 

sentimos uma sensação de tristeza por saber que existem realidades dessas [...].” 

J. F. R “Tenho recebido esses textos com uma sensação de tristeza, [...] pelo fato de saber 

que existem muitas mulheres que sofrem essas violências, e quando estamos ensaiando ou 

apresentando a peça, vivemos aquela história/personagem e sentimos na pele o que essas 

mulheres passam, e isso nos deixa bastante triste [...] ali é só uma encenação, mas que existe 

(sic) realidades bem piores. [...]. 

Souza (2008) explica que o teatro ajuda as pessoas a encarar situações novas ou 

antigas, transmutando as ideias em ações de enfrentamento, principalmente por possuir um 

potencial de “cura”, o que contribui para que as pessoas possam se adaptar às novas situações 

com mais facilidade e evitar, com isso, o adoecimento físico e emocional. Como a peça 

trabalhada pelo MMEC é a violência de gênero, os textos poderão ter a capacidade de mudar o 

pensamento de quem o ouvir, ver – seja uma vítima; seja um agressor.  

Para a pergunta, “O que você pensa/sente ao encenar uma peça que trata da violência 

de gênero?”, o objetivo era saber como elas vinham recebendo o texto que trata de um tema que 

é uma realidade nacional, antigo e atual. As respostas externaram a emoção, o aprendizado e a 

importância do texto para compreender e lidar com o assunto, como veremos a seguir: 

I. S. S Me sinto feliz [...], muitas mulheres sofrem caladas, silenciadas e achando que é 

normal. Diante disso, me sinto [...] feliz de estar sendo a voz dessas mulheres, de estar 

mostrando [...] que não podemos nos calar [...]. 
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E. T. G O sentimento de reflexão, pois às vezes somos vítimas com ofensas, xingamentos, 

[...] e não percebemos, há também uma sensação de tristeza. [...] existem muitas mulheres que 

sofrem e não tomam iniciativa [...] por falta de coragem, incentivo, apoio [...]. 

J. F. R [...] fico feliz por saber que o que estou fazendo vai deixar um recado, um 

sentimento de mudança, tanto para quem é agredido, quanto o agressor. E penso que esses temas 

de violência de gênero precisam ser trabalhados pra conscientizar e estimular a sociedade a não 

aceitar tal problema que está em alto (sic) no Marajó. 

A relação da mistura de sentimentos no paradoxo alegria versus tristeza advém do fato 

de saber da realidade e isto as deixa triste e, ao mesmo tempo, ao representar as histórias de 

vítimas de violência elas ficam felizes, pois neste momento estão alertando, instruindo as 

mulheres que as assistem. Levam, através da arte, empoderamento às mulheres e isto as deixa 

feliz.  

Na visão das entrevistadas, o teatro e o texto deixam mais do que uma mensagem, 

deixam possibilidades para mudanças nas relações de gênero. Além disso, para elas, o teatro é 

capaz de impactar com suas mensagens e causar sentimentos múltiplos como a revolta, 

felicidade ou tristeza. E pode fazer o indivíduo refletir, no caso da peça apresentada, a refletir 

sobre a questão da violência de gênero.  Nesse sentido, para Miranda et al (2009), o teatro está 

associado à história do ser humano, conectado com a história e com a própria comunicação 

entre os sujeitos, envolvendo literatura e encenação e concretizando de maneira única 

aprendizados que podem ser de ordem informativa e cultural. 

E, por fim, a última pergunta, “Para você, houve algum aprendizado nas relações de 

gênero? Sim ou não e por quê?”.  Elas, antes do MMEC e do contato com os textos que tratam 

da questão de gênero e violência contra a mulher, tinham conhecimento em torno do assunto, 

mas anteriormente não teriam atitude de denunciar. Hoje, após esse contato, vislumbra-se nas 

mesmas já o início de um certo empoderamento, como pode ser observado nas falas das 

mesmas. 

 

I. S. S Eu tinha um pouco de conhecimento em relação de gênero [...], porém o projeto 

me ajudou a aprimorar meus conhecimentos [...]. A peça te incentiva a não ter medo, não se 

calar, denunciar e sair de uma situação abusiva.  

E. T. G Sim, [...] o teatro me possibilitou a viver a situação, ter a mesma sensação e 

sentimentos que as vítimas sofrem. Isso nos torna mais forte pra lidar com a situação [...]. E um 

incentivo [...] de denunciar e não ter medo quando viver ou presenciar uma situação dessas. 
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J. F. R Sim, muito porque eu tinha um pensamento muito fechado em relação à violência 

de gênero [...], depois que comecei a participar do projeto e trabalhar com esse tema comecei a 

mudar esse pensamento [...]. Não podemos aceitar, e precisamos denunciar, temos leis que nos 

ampara, [...] e é esse mesmo pensamento que precisamos repassar pra essas vítimas.  

E, assim, como pode ser observado, o texto teatral, assim como o teatro/a encenação 

teatral permitiram as participantes terem, no primeiro caso, outra consciência de mundo em 

relação à mulher e à violência de gênero e, em relação à encenação, oportunidade de 

aperfeiçoarem a comunicação e a forma como lidar com o público.   

 

Conclusão 

 

Ao fim da análise, chegamos a algumas conclusões, a saber: primeiro, o teatro 

possibilita ao indivíduo que dele participa ou que é apenas um espectador reformular visões e 

comportamento anacrônicos. Segundo, para todas as três entrevistadas, o curto período de 

existência do projeto e da participação delas no mesmo já teve consequências, tanto no que se 

refere ao progresso, ainda que tímido, da diminuição da timidez quanto à aprendizagem sobre 

gênero. 

Conclui-se, por fim, que o teatro é sim um excelente aliado na e para a aprendizagem 

e crescimento do ser humano. Neste contexto, é lamentável que tal bem seja ainda para poucos 

e que, em se tratando do Marajó, seja algo restrito ao espaço escolar e religioso, e não conte 

com apoio governamental. Isso só comprova o quão à margem de direitos humanos e sociais 

ainda se encontra grande parte da população brasileira. 
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Resumo 
“Ausência de melhorias educacionais, de recursos materiais, de formação docente” 

(CARDOSO JUNIOR, 2009) são reflexos do descaso e estigmatização pelos quais a educação 

rural passa. Tendo sido desprezadas, em 2018, 369 escolas rurais/do campo foram fechadas no 

Pará - segundo o professor Salomão Hage (2014), muitas sem sequer ter sido de conhecimento 

das comunidades atendidas por elas. Esses espaços educacionais nem sempre funcionam como 

lugares construídos para o ensino, faltando estrutura mínima adequada, o que compromete o 

processo de ensino/aprendizagem em muitos casos. A falta de estrutura condiciona, por 

exemplo, a criação de turmas multisseriadas, isto é, alunos de faixa etária e series escolares 

distintas dividem a mesma sala, sob a responsabilidade de um único professor. Diante dessa 

realidade, este trabalho tem por objetivo apresentar a realidade de algumas escolas do campo 

dos municípios de Bagre e Breves, ambos no arquipélago do Marajó. Reunimos relatos 

gravados de professores atuantes em comunidades distantes das zonas urbanas, os quais 

registram questões relacionadas à acessibilidade, condições de trabalho, ensino e qualificação 

do docente. Os professores ressaltaram as principais dificuldades enfrentadas por eles e pelos 

alunos, relacionando tais dificuldades à evasão escolar. As falas apontam que a locomoção dos 

alunos tem sido a principal causa de desistências, seguido de trabalho em roças e questões de 

família. 

 

Palavras-chave: Educação do Campo; Multissérie; Formação Docente; Locomoção; Evasão 

Escolar. 

 

Introdução 

 

Ao decorrer de sua história os indivíduos que vivem em áreas afastadas da zona urbana 

passam por diversas lutas para assegurar seus direitos, uma dessas lutas está ligada à educação, 

precisamente a educação do campo, esta que se desenvolve em meio aos desafios de 

proporcionar aos sujeitos do campo uma formação digna. Segundo Hage (2008), “a realidade 

da educação do campo expressa grandes fragilidades tanto em relação à oferta quanto à 

qualidade quando acessamos aos dados de escolaridade de suas populações”. Neste trabalho 

apresentaremos as regiões estudadas, evidenciaremos os conceitos de Educação do campo e 

Educações ribeirinha, objetivamos destacar alguns pontos ligados aos desafios da educação do 

campo, precisamente nas áreas distantes da zona urbana dos munícipios de Breves e Bagre na 

mesorregião do Marajó, estes municípios foram selecionados, pois no trabalho queríamos um 

município de cada microrregião um furo e outro de Portel. Através de dados obtidos através de 

relatos de experiência de professores que ministraram aula nessas áreas surgiram 

questionamentos ligados a evasão escolar proveniente de circunstâncias sociais da região e de 
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falta de estrutura escolar nesses locais. Os depoimentos levaram a pontos importantes que 

geraram dados relacionados às condições de trabalho, estrutura das escolas, ensino multiano ou 

multisseriado, formação dos professores e a locomoção de alunos e professores. Após a análise 

desses depoimentos tivemos uma melhor concepção sobre as lutas que os indivíduos locais 

enfrentam diariamente e o papel da educação nessas áreas que gera uma reflexão da sua função 

social, seu caráter formativo, a formação de professores, o processo de ensino aprendizagem a 

ser efetivado e a elaboração de uma proposta pedagógica que esteja de acordo com a história 

de luta das trabalhadoras e dos trabalhadores do campo. 

 

Educação do Campo 

 

A educação do campo surge por meio das lutas dos movimentos sociais que se 

organizam contra o abandono vindo da elite das áreas urbanas. Segundo Cardoso (2009), “a 

educação do campo é entendida como um processo mediado pelas relações sociais, políticas, 

econômicas, culturais e psicodológicas no decorrer da história brasileira”. 

A educação no campo ao longo da história foi discriminada, reiterando que o indivíduo 

que vive no campo é insignificante e cumpre um papel desvalorizado na sociedade muitas vezes 

ligado a um trabalho rústico e braçal, e por conta disso não precisaria de educação, esse é um 

pensamento vindo da elite, pois através desse esquema seria mais fácil manipular esses 

indivíduos que vivem longe da zona urbana. 

Conforme Hage (2005), a realidade vivenciada pelos sujeitos nas escolas existentes no 

campo ainda denuncia imensos desafios que precisam ser enfrentados para que possamos 

cumprir os preceitos constitucionais existentes e os marcos operacionais definidos em 

legislações específicas, que definem os parâmetros de qualidade do ensino público 

conquistados com as lutas dos movimentos sociais populares do campo. A educação pensada 

para o campo esteve atrelada ao desenvolvimento do país de maneira que a nata da sociedade 

pudesse praticar um controle sobre os povos do campo. A proposta da educação do campo vem 

acompanhada não somente a uma educação que reconheça o camponês preservando suas 

crenças, modo de vida e costumes, mas significa formar um indivíduo que possa ser político 

em sociedade e que possa criar questionamentos sobre tudo que acontece no meio em que vive. 

A Educação no campo, precisamente no território a que se direciona este trabalho 

apresenta desafios e resultados de má qualidade resultando em evasão escolar e até fechamentos 

de escolas. No estado do Pará, no ano de 2018, segundo dados do Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) sistematizado pelo Grupo de Estudos e 

Pesquisas sobre Educação do Campo na Amazônia (Geperuaz), da Universidade Federal do 
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Pará (UFPA), mostram que mais de 80% dos estabelecimentos de ensino fechados estavam 

localizados em áreas rurais, sendo que das 438 escolas extintas 369 atendiam a comunidade do 

campo. Além disso, das duas mil que tiveram as atividades paralisadas no ano passado, 1.790 

estavam na área rural. Ainda segundo os dados do Inep, ao longo dos últimos 18 anos (de 2000 

a 2018) mais de cem mil escolas foram fechadas no Brasil. Deste total, 7.513 foram no Pará, 

com maioria predominante de estabelecimentos rurais (6.158) no campo e 1.355 na cidade. De 

2014 a 2018, foram 1.701 escolas urbanas e rurais extintas no Pará, sendo que o maior número 

foi registrado no ano de 2015 com 461 escolas fechadas.  

Em 2018, o município do Pará que mais teve escolas fechadas foi Prainha, com 40 

unidades de ensino, seguido por Alenquer (38), Breves (37), Itupiranga (32), Marabá (29), 

Bagre (21), Conceição do Araguaia (19) e Belém (18). O Professor Salomão Hage ressalta que 

o fechamento de escolas do campo impacta negativamente na vida dos estudantes e na 

existência das comunidades rurais, intensificando a migração campo-cidade e enfraquecendo 

as comunidades. Adiante na fala do Professor Salomão Hage, ele deixa evidenciado a 

preocupação com a acessibilidade dos alunos que também é um dos focos deste trabalho, porém 

não só a locomoção mas também outros fatores que causam a desistência dos alunos. 

"Os estudantes são obrigados a se deslocar horas a fio, caminhando, de bicicleta, a 

cavalo, em caminhão, trator, barco, rabeta, casco. Em veículos ou barcos precários, sem 

segurança, acordando de madrugada e retornando tarde da noite, sem alimentação adequada. 

Essas situações implicam na desistência dos estudos ou no afastamento dos estudantes do 

convívio familiar e comunitário", destacou o professor Salomão Hage.22 

Os municípios que estão sendo verificados neste trabalho, Breves e Bagre se 

encontram nesse grupo no qual houve o fechamento dessas escolas, ao decorrer deste trabalho 

iremos verificar possíveis causas que podem levar a evasão escolar e também ao fechamento 

desses estabelecimentos educacionais nessas regiões. 

 

Educação e Escola Ribeirinha 

 

A educação ribeirinha se assemelha a educação do campo, a diferença encontra-se 

apenas por características da região que se diferem do campo, na região rural dos indivíduos 

ribeirinhos temos o terreno chamado várzea, devido as características deste terreno 

                                                 
22 As informações citadas no texto podem ser encontradas no documento DIAS, João Thiago. Mais de 80% das 

escolas fechadas no Pará em 2018 eram do campo. O liberal.com. Belém, 26 set. 2019. Disponível em: 

<<https://www.oliberal.com/para/mais-de-80-da-escolas-fechadas-no-para-em-2018-eram-do-campo-1.196465>. 

Acesso em: 06 mar. 2020. 

 

https://www.oliberal.com/para/mais-de-80-da-escolas-fechadas-no-para-em-2018-eram-do-campo-1.196465
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encontramos tipos diferentes de transporte, temos o transporte fluvial, ou seja, é executado por 

meio de embarcações no qual os alunos e os professores que encontram uma série de desafios 

que mais a frente serão abordados neste trabalho. 

Entre esses desafios, ressalta-se que a educação escolar ribeirinha acontece 

diante de um modelo educacional precário marcado pela presença de uma 

escola multisseriada sem infra-estruturas e espaços adequados, currículos  

deslocados da realidade, materiais educacionais escassos, merenda escolar 

diminuta e professores sobrecarregados ao assumirem outras funções como: 

faxineiro, líder comunitário, diretor, secretário, merendeiro, agricultor, etc. 

impactando negativamente no planejamento e na organização do trabalho 

pedagógico. (HAGE, 2005, p. 14). 

 

A realidade das escolas ribeirinhas nos leva a uma série de fatores insatisfatórios que 

influenciam na vida dos habitantes dessa região marajoara, a extensão da área dos municípios 

de Breves e Bagre se estende por percursos muitos distantes da região urbana, por conta disso 

ainda há muitas escolas que apresentam realidades diferentes, As escolas geralmente estão 

localizadas nas margens dos rios, igarapés, furos e bocas. Essas escolas não seguem um padrão 

na estrutura, dependendo da sua localização e comunidade elas apresentam características 

diferentes, algumas dessas escolas contam com uma estrutura mais elaborada com salas, 

banheiro e secretaria, outras ainda enfrentam problemas básicos na estrutura como falta de 

parede, telhado, cadeiras, lousa, merenda, banheiro entre outras. A falta de organização 

pedagógica também prejudica a progressão das escolas, pois há lugares nos quais os professores 

assumem mais de uma função para que a escola continue funcionando normalmente. 

 

O Marajó 

  

Segundo dados do Instituo Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), o arquipélago 

do Marajó é o maior arquipélago flúvio-marítimo do planeta ele é formado por cerca de 2 500 

ilhas e ilhotas periféricas espalhadas por todos os meandros insulares e flancos de contorno da 

Ilha de Marajó, sendo 46 ilhas de tamanhos grandes e médios. Neste território há riquezas 

incomparáveis tanto em sua fauna quanto na sua flora, a cultura desse lugar também é abundante 

e repleta de conhecimentos e saberes locais. 

A principal ilha do arquipélago vem a ser a ilha do Marajó, com cerca de 42 mil km², 

considerada, face ao seu tamanho, como sendo a maior ilha costeira do Brasil, estendendo-se 

desde a foz do rio Amazonas, entre a Linha do Equador e o paralelo 1,55º de latitude sul e, no 

rumo E/W entre os meridianos 47º e 53º de longitude oeste, até o Oceano Atlântico. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Arquip%C3%A9lago
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADtimo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ilha_de_Maraj%C3%B3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B4metros_quadrados
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Amazonas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Linha_do_Equador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano_Atl%C3%A2ntico
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Breves 

 

O município de Breves foi criado pela Resolução nº 200, de outubro de 1851, com a 

elevação da Freguesia de Nossa Senhora dos Breves à condição de Vila. Durante o período 

colonial, na chamada Missão dos Bocas, dois irmãos portugueses se estabeleceram: o primeiro, 

Manoel Maria Fernandes Breves, era solteiro e o segundo, Ângelo Fernandes Breves era casado 

com Inês de Souza. Com a instalação de toda a família na região, o capitão-general João de 

Abreu Castelo Branco, em 19 de novembro de 1738, concedeu a Manoel uma sesmaria, que foi 

confirmada pelo rei de Portugal, a 30 de março de 1740. No local de suas terras, Manoel 

construiu um engenho que denominou Santana, além de fazer, também, plantação de roças, 

ficando o sítio conhecido como “Lugar dos Breves”. Depois de instalada a família dos irmãos 

Breves no furo Pararau em 1738, outros parentes se juntaram, dando ao local tal 

desenvolvimento. Em 1781, Manoel Maria Fernandes Breves e outras famílias requereram ao 

capitão-general José de Nápoles Tello de Menezes que concedesse ao sítio o procedimento de 

lugar, que por meio de uma portaria de 20 de outubro daquele ano, passou a chamar-se de 

Santana dos Breves, incluindo, também, terras de Melgaço. 

A religiosidade é um traço marcante nos habitantes do município de Breves. Dessa 

forma, as festividades religiosas são comemoradas, intensamente, com fé e devoção, pela 

população. A mais importante delas é a festa em homenagem à Santa padroeira da cidade, Nossa 

Senhora de Santana, comemorada há mais de 100 anos. As festividades se iniciam no segundo 

sábado do mês de julho, com a realização de novenas na igreja Matriz, de noitadas na Barraca 

da Santa, arraial em torno do templo e a participação de centenas de romeiras da zona rural e 

dos municípios vizinhos. A homenagem se encerra com a realização de uma procissão que 

percorre as principais ruas de Breves. 

O Município de Breves pertence à mesorregião de Marajó e à microrregião Furos de 

Breves. A sede Municipal tem as seguintes coordenadas geográficas: 01º 40’ 57” de latitude 

Sul e 50º 28’ 48” de longitude a Oeste de Greenwich. Limitação Ao Norte - Municípios de Afuá 

e Anajás Ao Sul - Municípios de Melgaço e Bagre Ao Leste - Municípios de Anajás, Curralinho 

e São Sebastião da Boa vista A Oeste - Municípios de Melgaço e Gurupá. 

A hidrografia do Município é bastante complexa, representada pelo emaranhado de 

furos e igarapés. O mais importante é o rio Jacaré Grande, na porção centro-norte do município. 

Este rio se intercomunica com vários furos e igarapés em todas as direções, sendo o maior deles 

- o Furo dos Macacos - que vai até o sul do Município, interligando-se com outros furos, 

inclusive o rio Breves, onde está a sede do Município. O rio Jacaré Grande deságua no central 
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do Vieira Grande, no norte do Município e esse, por sua vez, comunica-se com o Amazonas. 

Recebe o rio Jacaré Grande um tributário importante que é o rio Araumã, limite natural entre 

Breves, Afuá e Anajás. Fazendo parte do equatorial úmido, o clima do Município apresenta 

todas as características inerentes a esse clima: amplitude térmica mínima, temperatura média 

em torno de 27º C, mínima superior a 18º C e máxima de 36º C, umidade elevada e alta 

pluviosidade nos seis primeiros meses do ano. Nesses meses mais chuvosos, ocorrem as 

menores temperaturas, enquanto nos últimos seis meses ocorrem as temperaturas mais 

elevadas23. 

 

Bagre 

 

São poucas as informações sobre a fundação do povoado que deu origem a esse 

Município, sabendo-se, entretanto, que foi a época da Proclamação da República. A Lei nº 934, 

de 31 de julho de 1879, criou no lugar chamado Bagre, que pertencia ao Município de Oeiras, 

uma capela curada que, através da Lei nº 1.173, de 23 de abril de 1883, passou para o município 

de Melgaço. E em 1887 já no crepúsculo do regime monárquico, pela Lei nº 1.306, de 28 de 

novembro, foi elevada à condição de Freguesia, permanecendo, assim, até a República. Por 

solicitação de seus habitantes, o governo provisório do Pará – o primeiro republicano - em 1890, 

pelo Decreto nº 210, de 28 de outubro, criou o município de Bagre. Da mesma data é a portaria 

que nomeava o Conselho de Intendência Municipal, sendo presidido pelo intendente Manoel 

Evaristo de Mendonça, eleito no primeiro pleito municipal ali realizado. A posse dos nomeados 

e a instalação oficial do Município ocorreram a 11 de novembro de 1891. 

A cidade de Bagre pertenceu, sucessivamente, aos municípios de Portel (Decreto nº 6, 

de 4 de novembro de 1930), Curralinho (Decreto nº 72, de 27 de dezembro de 1930) e, em 1935, 

com a Lei nº 8, voltou a pertencer a Portel, apresentando-se como um de seus distritos, o que 

foi considerado pelo Decreto-Lei nº 2.972 de 31 de março de 1938. Pelo Decreto-Lei nº 3.131, 

de 31 de outubro de 1938, o município de Portel perde para Oeiras o distrito de Bagre. Em face 

do disposto no Decreto-Lei nº 4.505, de 30 de novembro de 1943, o município de Oeiras e o 

distrito de Bagre passaram a denominar-se Araticu, constituído de dois distritos: Araticu e 

Bagre. Bagre, até 1961, pertencia ao município de Araticu, hoje Oeiras do Pará. A Lei nº 2.460, 

de 29 de dezembro de 1961, lhe restituiu a autonomia municipal. O Município é constituído dos 

                                                 
23 As informações presentes nesta seção sobre o município de Breves podem ser encontradas no documento 

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO A ESTUDOS E PESQUISAS DO PARÁ (FAPESPA). Estatísticas 

Municipais Paraenses: Breves. Diretoria de Estatística e de Tecnologia e Gestão da Informação. Belém, 2015. 

Disponível em: <<www.fapespa.pa.gov.br>>. Acesso em: 10 mar. 2020. 

  

http://www.fapespa.pa.gov.br/
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distritos de Bagre e Pedreira. A memória cultural e histórica do município de Bagre está 

intimamente ligada ao município de Oeiras do Pará. A razão está no fato de que Bagre foi 

desmembrado do antigo município de Oeiras, ganhando autonomia municipal, em 1961. 

Como expressão religiosa, destaca-se a festa de Santa Maria, padroeira do lugar, 

realizada no período de 20 a 30 de maio, com Círio fluvial, arraial, ladainha e festa dançante. 

Os equipamentos culturais resumem-se a uma Biblioteca e uma Casa da Cultura, vinculadas à 

Prefeitura Municipal. 

O município de Bagre pertence a mesorregião do Marajó e a microrregião de Portel. 

A sede Municipal tem as seguintes coordenadas geográficas: 01º 53‟ 54“ latitude Sul e 50º 12‟ 

13” longitude Leste de Greenwich. Limitação Ao Norte – Municípios de Breves e Curralinho 

Ao Sul - Municípios de Portel e Baião A Leste - Municípios de Oeiras do Pará e Baião A Oeste 

- Município de Portel.  

A principal drenagem do Município é o rio Jacundá que corta seu território, no sentido 

sudeste-noroeste, tendo como principais afluentes os igarapés Águas-Claras, Açu, Braço, 

Repartimento do Jacundá e o rio Juruparu que deságua na Baia das Bocas. Destaca-se, ainda, o 

rio Panaúba que, em sua foz, na baía das Araras, banha a sede municipal, e tem como principais 

afluentes o rio Tachi e os igarapés Pirarucu e Pimenta. Fazendo limite, a leste, com Oeiras do 

Pará, encontra-se o rio Mocajuba e, a noroeste, o rio Jaguarajó, limite com Portel. Ao norte, 

encontra-se a baia das Bocas, limite com Melgaço e baía das Araras, limite com Curralinho, 

onde estão situados diversos furos e ilhas. Pela classificação de Kôppen, o clima corresponde 

ao tipo Ami que assim se qualifica; média mensal com temperatura mínima superior a 18º C; 

estação seca de pequena duração e umidade suficiente para manutenção da floresta e amplitude 

térmica que não ultrapassa 5º C. Há ligeira variação para o tipo Aw, com chuvas que ocorrem, 

com incidência de fevereiro a abril. Como em toda a Amazônia, a temperatura do ar se apresenta 

elevada com média de 26,3º C, máxima de 32,4º C e mínima de 24,1º C. A umidade relativa 

está sempre acima de 80%. A precipitação pluviométrica está regulada em cerca de 2.202 mm 

anuais. Abril é o mês considerado como o de maior pluviosidade, chegando a registrar cerca de 

441 mm. Novembro é o mês menos pluvioso, no qual já se registraram apenas 9 mm. Pelas 

condições climáticas, segundo o método do balanço hídrico de Twornwaite, constata-se que, 

no Município, a maior disponibilidade de água no solo se refere ao período entre os meses de 

fevereiro a junho24. 

                                                 
24 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E AMBIENTAL DO PARÁ (IDESP). 

Estatísticas Municipais Paraenses: Bagre. Diretoria de Estatística e de Tecnologia e Gestão da Informação. 



124 
 

 

Colaboradores  

 

Para que pudéssemos nos situar sobre as possíveis causas de evasão escolar nas zonas 

distantes da área urbana dos municípios de Breves e Bagre este trabalho teve como base de 

estudo relatos de experiência de professores que ministraram aula nesses lugares, e através de 

suas observações puderam criar questionamentos referentes a estrutura das escolas, formação 

docente, locomoção e ensino multisseriado. Contamos com as declarações de quatro 

professores, sendo três professores atuantes na área rural do município de Breves e um atuante 

na área rural do município de Bagre. 

 

Relatos 

 

A maioria dos relatos se emparelha levando as mesmas questões e resultando em 

depoimentos semelhantes. Para um melhor entendimento dividimos os relatos em quatro 

categorias. A primeira se refere a Estrutura da escola e de pessoal. A segunda à acessibilidade, 

o modo como os professores e alunos fazem para chegar á escola. A terceira é referente ao 

ensino e qualificação do docente. A quarta categoria está associada ao sistema multiano ou de 

multissérie. 

 

Estrutura Física e de Pessoal 

 

Em relação à estrutura física e de pessoal da escola se pode afirmar que ambos os 

fatores são essenciais e tem uma função fundamental na aprendizagem do aluno. Adiante 

veremos relatos de professores evidenciando as dificuldades encontradas nas áreas distantes da 

zona urbana dos municípios de Breves e Bagre em relação à estrutura de algumas escolas e 

como o professor tem que lidar com essas dificuldades diárias. A seguir veremos os 

depoimentos dos professores a respeito dessas estruturas: 

 

- “Tem muitos locais, muitas escolas que a prefeitura não construiu 

ainda, no caso quem constrói é a comunidade, então ela é mais precária, 

Tem só uma sala às vezes é em barraca da comunidade.” 

- “Nessas que não são construídas pela prefeitura, geralmente não tem 

banheiro, não tem copa.” 

- “As escolas não tem coordenação pedagógica. O material, as 

atividades, tem que levar tudo preparado, no interior não tem como usar 

                                                 
Belém, 2011. Disponível em: << http://iah.iec.pa.gov.br/iah/fulltext/georeferenciamento/bagre.pdf>>. Acesso em: 

10 mar. 2020. 

 

http://iah.iec.pa.gov.br/iah/fulltext/georeferenciamento/bagre.pdf
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um vídeo, datashow, recursos didáticos, algumas escolas 

disponibilizam livro didático, algumas nem livro didático têm”. 

- “Falta cadeira, tem locais que tem só uma cobertura, como não tem 

parede os barulhos externos atrapalham”. 

 

 

A origem de algumas dessas escolas que possuem essas estruturas precárias se dá 

através da necessidade de algumas comunidades que exigem a presença de uma escola naquela 

determinada área, como resultado dessa exigência sem planejamento acaba surgindo escolas 

sem o mínimo de saneamento básico, materiais essenciais para dar aula e sem um corpo docente 

eficaz. Diante disso, surge um ambiente no qual o professor na maioria das vezes tem que 

exercer outros cargos para que aquela escola continue funcionando. 

 

Acessibilidade 

 

Os desafios encontrados na zona rural das cidades de Breves e Bagre no Marajó são 

diversos, porém há alguns que os depoimentos dos professores apontam como causa 

inquestionável em relação a evasão escolar. A locomoção é uma problemática incontestável 

para todos os tipos de escolas encontradas nessa região, tanto as reformadas pela prefeitura 

quanto as que ainda permanecem com uma estrutura precária. Abaixo temos os relatos dos 

docentes referente a locomoção de alunos e professores: 

 

- “O transporte marítimo é o meio e locomoção. Tem escolas que tem 

barqueiro. A maioria dos alunos vai de rabeta e dificilmente vão a remo 

(não é comum, só quando é perto).”  

- “Nem sempre o barqueiro está trabalhando, ou o barco está com 

defeito, ou não tem óleo então dá pouca gente na escola porque é 

complicado comprar gasolina todos os dias para a rabeta e os que estão 

mais distante não vão remando, então quanto mais distante está o aluno 

da escola, maior a chance de evasão.” 

- “Alguns barcos têm uma estrutura precária, são velhos, não são 

cobertos, quando chove molha os materiais e isso contribui pra que eles 

deixem a escola.” 

- “O barqueiro deve ir buscar os alunos e deixar em casa, pra isso ele 

recebe um vale da prefeitura para todo o mês, caso combustível acabe 

antes de o mês acabar, o barqueiro tem que esperar a autorização da 

prefeitura. Os dias em que o barqueiro fica esperando a liberação do 

combustível ficam sem aula, pois os alunos não têm como pagar pela 

locomoção até a escola.” 

 

 Como podemos perceber através dos relatos, a acessibilidade tanto do aluno quanto 

do professor se torna uma barreira a ser quebrada, pois há uma série de circunstâncias que 

ocasionam a falta dessa locomoção, como a falta de combustível, precariedade das embarcações 
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e o comprometimento do responsável pela navegação (barqueiro). Todo o empenho dos 

professores para desenvolverem uma educação digna nessas regiões se torna insignificante, são 

fatores básicos porem essenciais como a locomoção do aluno que está sendo priorizado. 

Ensino e Qualificação do Docente 

 

O professor atuante nessas áreas deve saber adaptar seus conhecimentos 

metodológicos para os indivíduos do campo que ele vai educar. Segundo Cardoso Junior 

(2009), o professor e sua formação são componentes fundamentais para que se concretize uma 

prática educacional fundamentada no compromisso socioeducativo. 

 

- “O município tem uma lei orgânica que determina que o magistério 

seja o grau mínimo para fundamental menor; já para o fundamental 

maior, o mínimo exigido é de 60% do curso. Boa parte dos professores, 

porém, é graduada nas áreas de atuação.” 

- “Pessoas com nível médio e magistério são contratadas por indicação 

política;” 

- “Os que se formam pelo PARFOR, a maioria, não tem indicação 

política e acaba desempregada.”  

- “A falta de formação compromete o desempenho do aluno, que sai do 

fundamental com dificuldades em leitura por exemplo.” 

 

 

Diante dos depoimentos constatamos que a forma de contratação por indicação política 

resulta a uma educação duvidosa em relação a sua eficácia, pois um professor deve ser completo 

e estar ciente que ao educar ele também está formando um indivíduo que necessita de 

conhecimento íntegro e bom senso em sociedade. O indivíduo do campo possui seus próprios 

conhecimentos ligados ao lugar no qual vivem, cabe ao professor usar de todos os 

conhecimentos que obteve durante sua formação para adaptar e mostrar que os conhecimentos 

culturais dessas pessoas também são importantes. 

 

Ensino Multiano 

 

A educação no campo é repleta de desafios, um deles está associado à classe 

multisseriada. Segundo Cardoso Junior (2009), “entende-se por classe multisseriada um espaço 

que agrega diversos alunos de séries diferentes com um único professor”. 

 

- “Pela manhã funciona o fundamental maior, então um professor 

trabalha com todos os anos até o quinto ano, na parte da tarde e o 

fundamental maior.” 
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- “O professor do turno da manhã ele trabalha com todos os alunos, 

divide os alunos numa parte da sala, alunos do primeiro e do segundo 

ano.” 

- “Esses alunos na verdade não são alfabetizados como era pra ser, eles 

vão avançando e quando chegam no 4º ano não sabem nem ler.” 

- “De certa forma é bom sim, porque podemos sanar as dificuldades que 

ficaram em um aluno no ano seguinte.” 

 

 

De acordo com Hage (2005), as escolas multisseriadas são espaços marcados 

predominantemente pela heterogeneidade que reúnem grupos com diferenças de série, de sexo, 

de idade, de interesses, de domínio de conhecimentos, de níveis de aproveitamento, etc. Essa 

configuração nas turmas se dá devido a precariedade da escola, e para que a mesma continue 

funcionando os alunos são alocados em turmas com diferenças de série e idade. Apesar das 

dificuldades encontradas no ensino multiano alguns professores veêm esse método como eficaz 

na educação dos alunos, porém a maioria dos professores evidencia em seus depoimentos que 

a preocupação com a progressão dos alunos é o que mais deixa apreensivo os professores em 

relação ao ensino multiano.  

Devido às deficiências que os alunos adicionam ao decorrer das séries iniciais a 

maioria desses alunos são reprovados ocasionando em um quadro problemático na educação 

dos moradores dessas regiões. 

 

Conclusões 

 

Pensar acerca da educação para os indivíduos que vivem no campo e nas zonas 

ribeirinhas nos dias atuais é um obstáculo, essa afirmação pode ser reforçada ao analisarmos os 

fatores econômicos, sociais e educacionais das pessoas que vivem no campo. 

“[..] mais do que qualquer outra escola, [..] a rural encontra-se subordinada ao 

efeito conjunto de diversas condicionantes, que vão desde o abandono 

material e a precariedade de formação docente até o efeito das modalidades 

de trabalho na terra e da manipulação abusiva dos políticos locais. Constatou-

se, assim, mais uma vez, que fatores estruturais ocasionam um efeito 

específico sobre a trajetória escolar do aluno rural, na medida em que 

restringem o acesso á escolaridade, limitam a permanência na escola e 

sobretudo determinam a qualidade de experiência que nela tem lugar” 

(GATTI; DAVIS,1993, p. 148.). 

 

A educação do campo na região do Marajó ao decorrer de sua história tem enfrentado 

uma série de desafios relacionados à formação dos professores que nem sempre possuem a 

qualificação necessária para dar aula, não possibilitando aos indivíduos do campo o acesso ao 

conhecimento e a valorização da cultura e dos seus conhecimentos locais. 
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De acordo com Hage (2014), de fato, quando nos interrogamos sobre os fatores que 

interferem na qualidade da educação e fortalecem o descrédito que se atribui às escolas rurais 

multisseriadas, em primeira instância se destaca a precariedade dos prédios escolares, as longas 

distâncias que os estudantes e docentes percorrem no deslocamento até a escola e as condições 

de transporte inadequadas, a sobrecarga de trabalho docente através de múltiplas funções 

desempenhadas e a instabilidade no emprego, a falta de acompanhamento das secretarias 

municipais de educação, a permanência do trabalho infantil, a vulnerabilidade da escola e dos 

docentes às interferências do poder local, o avanço da política de nucleação vinculada ao 

transporte, fechamento das escolas, o currículo e os materiais pedagógicos pouco identificados 

com a realidade do campo… Enfim, múltiplas questões que impactam na identidade da escola 

e na organização do trabalho pedagógico, resultando no fracasso escolar dos sujeitos do campo. 

Além da formação dos professores elementos básicos, porém essenciais, como 

estrutura da escola e a locomoção dos alunos e do professor para chegar a mesma, ainda é uma 

desafio a ser priorizado. É essencial que os professores do campo tenham uma formação ligada 

aos sujeitos que trabalham e constroem seus saberes a partir da relação com a área em que 

vivem, assim bem como medidas prioritárias tendo em vista a estrutura da escola, locomoção e 

o bem estar do professor e do aluno proporcionando um melhor desempenho de ambos na sala 

de aula mudando assim para melhorar os índices da educação marajoara do campo. 
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FERREIRA PENNA PELO ARQUIPÉLAGO DO MARAJÓ: 

TRADUÇÃO DE CULTURAS, LINGUAGENS E IDENTIDADES 

 
 Joel Pantoja da SILVA (UFPA) 

Agenor SARRAF PACHECO (UFPA) 

Resumo 

A presença de viajantes estrangeiros e nacionais na Amazônia do século XIX foi intensa. 

Domingos Soares Ferreira Penna, fundador do Museu Emílio Goeldi no Pará, foi um destes 

naturalistas que, entre as muitas atividades científicas e políticas assumidas no decorrer de sua 

existência, cortou rios da Amazônia Marajoara para registrar paisagens naturais e culturais da 

região. Imiscuído na ótica eurocêntrica, constituinte dos discursos e práticas da intelectualidade 

brasileira daqueles tempos, documentou os contatos com o indígena Anselmo José, último 

representante vivo da nação Aruã, dando especial atenção para termos e expressões da língua 

indígena Aruã e tupi ainda presentes na memória oral marajoara. Fundamentando-se na 

metodologia da cartografia aplicada a mediação cultural interpretamos à luz dos Estudos 

Culturais e da Análise do Discurso, os sentidos desse registro e exploramos o processo de 

tradução cultural vivenciado por Ferreira Penna. Nesse empreendimento, apreende o conjunto 

de vocábulos documentados como expressão da linguagem social e do movimento tenso de 

construção de identidades do entrevistado e do entrevistador. A síntese de compreensão é que 

o viajante, ao assumir o papel de tradutor não somente de códigos linguísticos, mas 

especialmente culturais, contaminou-se no universo da cultura oral marajoara e potencializou 

as relações da memória indígena colonial com às do século XIX e suas persistências verificadas 

em tempos contemporâneos.  

    

Palavras-chave: Tradução Cultural; Linguagens; Identidades; Amazônia Marajoara. 

Primeiras palavras - O lugar de fala da pesquisa   

Pensando o lugar do outro na escrita da história, que fora negada pela perspectiva 

eurocêntrica (Shohat 2006), buscamos captar na intensa presença de viajantes estrangeiros e 

nacionais na Amazônia do século XIX, as mediações produzidas com os olhares de dentro da 

cultura de tradição oral. Domingos Soares Ferreira Penna, fundador do Museu Paraense em 

1866 e naturalista-viajante do Museu Nacional entre 1872 e 1884, foi um destes naturalistas 

que, entre as muitas atividades científicas e políticas assumidas no decorrer de sua existência, 

navegou os rios em viagens pelo arquipélago do Marajó25 para registrar línguas indígenas 

marajoaras, paisagens naturais e culturais da região.  

Embora os estudos e registros das línguas indígenas marajoaras sejam poucos, não 

podemos deixar de mencionar que suas (re)distribuições moventes constituíram a cartografia 

social das línguas faladas pelos povos indígenas em diferentes pontos do arquipélago. Nessa 

direção, entendemos a concepção de cartografia como “mapas cognitivos que traduzem outras 

                                                 
25 A criação na década 80 da Associação dos Municípios do Arquipélago do Marajó (AMAM), o arquipélago do 

Marajó passou a ser formado por 16 municípios distribuídos pela região do oriente marajoara com as seguintes 

cidades: Cachoeira do Arari, Chaves, Salvaterra, Santa Cruz do Arari, Muaná, Ponta de Pedras e Soure e a outra 

região chamada de ocidente marajoara composta pelas cidades de Afuá, Anajás, Breves, Curralinho, Portel, 

Melgaço, Bagre, Gurupá e São Sebastião da Boa Vista (Pacheco 2009). 
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figuras como a do arquipélago, desprovidas de fronteiras que os una. Com isso, o continente se 

desagrega em ilhas múltiplas e diversas, que se interconectam” (Martín-Barbero 2004:13). 

Nesse lugar, a formação multiétnica e diversidade de línguas em situações de comunicações 

orais formavam as relações de interconexões e pertencimentos culturais.  

Após a chegada dos colonizadores e religiosos europeus, um dos primeiros registros 

das línguas nativas captada pelos cronistas da Companhia de Jesus, padres Antônio Vieira e 

João Daniel, no século XVII, apontaram posições diferenciadas em relação ao uso e sentidos 

das línguas indígenas particulares enquadradas no termo nheengaíba. Essa terminologia 

designada por Vieira enquanto língua opunha-se ao Tupi, ou Língua Geral Amazônica ou 

Nheengatu, a língua boa de falar, compreensível (Sampaio 1901). Para esse padre, nheengaíba 

significava “má língua, língua ruim, imprestável ou incompreensível” (Vieira 1970). 

Contudo, a visão de Daniel aludia não entender a “razão porque a chamam má, sendo 

que os seus missionários e os mais dela têm conhecimento afirmam ser uma das línguas mais 

perfeitas” (Daniel 2004:370). Em outra compreensão, segundo Amarílis, “tudo indica que a 

palavra Nheengaíba advenha dos índios de fala tupi que se supunham superior aos tapuios de 

fala travada” que formavam um dos “grupos indígenas mais resistentes” no combate a 

“opressão colonizadora e que, por isso, foram de imediato dizimados, possivelmente antes da 

chegada da Missão ao Norte” (Tupiassú 2008:44).  

Na perspectiva de Ferreira Penna (1973b:240), que esteve no Marajó em viagens de 

reconhecimento geopolítico em meados do século XIX, essa qualificação “formava o povo que 

os portugueses chamavam indistintamente de Nheengaíbas”. Em sua visão, a estratégia dos 

lusitanos era homogeneizar as práticas culturais das nações indígenas marajoaras. Em 1876, 

quando se associou ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e publicou vários de seus 

registros em boletins, apreensões de mapas cognitivos em relatórios que traduzem os processos 

de mediações culturais e ampliou os conhecimentos sobre os povos indígenas do arquipélago, 

geopolíticas, paisagens socioculturais e arqueológicas (Ferreira 2007).  

Ferreira Penna (1973b), em seus estudos pontuou, na parte do oriente marajoara, como 

os conquistadores entraram em caminhos marítimos para explorar as riquezas, a mão-de-obra 

indígena e vigiar a entrada e saída da foz do rio Amazonas, a partir do forte do Presépio em 

Belém. Os colonizadores depararam-se com muitos obstáculos, haja vista que, enfrentaram os 

conflitos com as nações dos Aruã, Mundim, Maruanaz, Sacaca, Arari e Muaná que não 

aceitaram passivamente tomarem seus territórios, riquezas naturais, torná-los escravos e 

silenciar seus saberes de tradições orais (Cruz 1987; Pacheco 2009; Silva 2013).   
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Também, Ferreira em análises de compreensões geopolíticas e traduções culturais em 

registros, no ocidente do Marajó, situou os lugares culturais dos tensos encontros e confrontos 

bélicos entre os colonizadores portugueses e as nações indígenas Mapuá, Guajará, Aramá, 

Juruna, Amanajá, Mamaianá, Anajá, Mocoões, Chapouna, Pacajá, Oriquena, Guaianase e 

Nheengaíba (Vieira 1970; Ferreira Penna 1973b; Daniel 2004; Pacheco 2009).  

Além disso, o naturalista-viajante imiscuído na ótica eurocêntrica, constituinte dos 

discursos e práticas da intelectualidade brasileira do século XIX, documentou os contatos com 

o indígena Anselmo José, último representante vivo da nação Aruã, dando atenção para a língua 

nativa Aruã, como também as práticas culturais e expressões da Língua Geral Amazônica ou 

Nheengatu ainda presentes na memória oral marajoara (Silva 2013). Nesse processo, olhar a 

partir da cartografia, mostrou-se relevante para captar em seus escritos as mediações vividas 

em significações linguístico-culturais entre Ferreira Penna e o indígena Anselmo José em 

condições históricas de movimentos pelo arquipélago marajoara.  

Essas interações dialógicas entre Ferreira Penna, na condição de tradutor, e Anselmo 

José, na condição de falante da língua nativa Aruã, evidenciam como as relações linguístico-

culturais entre os diferentes povos indígenas do Marajó ocorreram em seus locais de habitação 

na língua particular, depois dos contatos com os colonizadores e missionários jesuítas, que 

transformaram a língua tupinambá em língua franca e interétnica, passou posteriormente a ser 

utilizada a chamada Língua Geral (Magalhães 1975; Freire 2003; Barros 2003).  

Deste modo, as análises da pesquisadora Montero, na perspectiva das mediações 

culturais, mostram que o “ponto de vista da mediação nos permite pensar as relações entre o 

particular e o geral sem que o conceito de cultura perca sua potência analítica” (Montero 

2006:51). Nesse ponto, a perspectiva da pesquisadora expõe como as relações interculturais 

experienciadas pelas sociedades indígenas e lidas desse ângulo contribuem para desmontar a 

percepção do eurocentrismo dominante.  

Neste sentido, procuramos trabalhar a tradução cultural, com ênfase na língua nativa 

dos Aruã, que também fizeram uso da Língua Geral Amazônica, em suas práticas sociais de 

processos comunicativos no Marajó. Para elaborar a tessitura desta análise, por um lado, 

fundamentamo-nos no campo dos Estudos Culturais já que a resistência dessa língua retomou 

o cenário dos conflitos e lutas culturais, cujo domínio do léxico do outro, o nativo, em processo 

de tradução era imperativo. Desta maneira, para Ferreira Penna (1973b), esta condição cultural, 

com a existência do indígena Anselmo José, representava a oportunidade de ampliar os estudos 

das línguas indígenas ao documentar a língua Aruã.  
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E, por outro, na Análise do Discurso, à medida que os enunciados discursivos – os 

vocabulários traduzidos, pelo índio Anselmo, apresentam sentidos sociais que reatualizavam as 

condições históricas do contato com os conquistadores. Este estudo mostra, ainda, como a 

abordagem da língua do colonizador – o português, não dá conta, no processo de tradução, de 

representar a sua significação para a cultura ocidental. 

Neste aspecto, a leitura desta cultura amazônica em processo de tradução faz-nos 

considerar relevante o papel científico, político e intelectual das expedições investigativas de 

naturalistas nacionais no arquipélago do Marajó. Trata-se de ler Ferreira Penna como tradutor 

de culturas e visionário, em meados do século XIX, sobretudo, na Amazônia Marajoara.  

 

Cultura letrada e tradução na Amazônia  

O exercício da interdisciplinaridade presente nas leituras de “livros”, “mapas”, 

“cartas”, “restos arqueológicos”, “etnografias” aludem como a visão das excursões de viajantes 

nacionais e europeus (Ferreira Penna 1973a) viam-se mergulhados e representados pelos “olhos 

do império” (Pratt 1999). Os relatos desses sujeitos apoiavam-se, para traduzir paisagens, 

costumes e relações socais pela Amazônia, numa ótica eurocêntrica que propõe “reduzir a 

diversidade cultural a apenas uma perspectiva paradigmática que vê a Europa como a origem 

única dos significados, como o centro de gravidade do mundo, como ‘realidade’ ontológica em 

comparação com a sombra do resto do planeta” (Shohat & Stam 2006:20).  

Não se trata aqui, de atacar a Europa ou os europeus, mas evidenciar nas frestas da 

história, a movimentação dos sentidos do eurocentrismo constituinte dos discursos e práticas 

da intelectualidade brasileira daqueles tempos. Os viajantes munidos de uma cultura ocidental 

e letrada daquele período empreenderam processos de tradução cultural que implicou 

intercâmbios entre diferentes culturas. Nesse sentido, os estudos de Burke sobre tradução 

cultural merecem destaque, o termo foi primeiramente cunhado pelos antropólogos do “círculo 

de Edward Evans-Pritchard, para descrever o que ocorre em encontros culturais quando cada 

lado tenta compreender as ações do outro” (Burke 2009:14).  

Situações como essa explicam o inegável papel que assume, neste aspecto, o trabalho 

da tradução como ferramenta para se institucionalizar nas letras o projeto de colonização dos 

não civilizados na região amazônica. Percebe-se, neste percurso de contatos culturais, que o 

traduzir implica “negociação, um conceito que expandiu seu domínio na última geração, indo 

além dos mundos do comércio e da diplomacia para referir-se ao intercâmbio de ideias e à 

consequente modificação de significados” (Burke 2009:15). 
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O presente texto insere-se nesse momento na história da Amazônia Marajoara (Silva, 

Pacheco & Neves 2011) onde as resistências indígenas e interesses dos colonizadores, escrita 

de padres cronistas (Daniel 2004) e registros de viagens de naturalistas nacionais (Ferreira 

Penna 1973ab) e estrangeiros (Giucci 1992; Staden 1974) produziram representações sobre 

paisagens naturais, povos, vilas e as culturas de tradição oral (Araújo 2017). Nesse processo, a 

escrita de viagem destes viajantes tornou-se campo de traduções oral e letrado das práticas 

culturais das nações indígenas em territórios marajoaras.  

 No início da colonização, um exemplo de tradução cultural, foi a desenvolvido por 

José de Anchieta26, que traduziu a linguagem das sociedades indígenas Tupi do século XVI ao 

fim do século XVIII. O objetivo era fortalecer a questão da comunicação e apropriar-se da 

bagagem cultural das sociedades indígenas para sobreviver na floresta amazônica, desarticular 

as estratégias indígenas aqui vista como “lugar suscetível de ser circunscrita como algo próprio 

e ser a base de onde se podem gerir as relações com uma exterioridade de alvos e ameaças” na 

região amazônica e efetuar táticas que movimentassem ações calculadas “dentro do campo de 

visão do inimigo” (Certeau 2002:99-100), para dominá-los.     

Neste percurso da conquista religiosa, percebe-se como a tradução, constitui-se 

também na lógica das relações comerciais dos colonos europeus na região amazônica (Ferreira 

Penna 1973a). Passou a concentrar-se ainda na dimensão das construções de sentidos que a 

configura. Explorar o universo simbólico das sociedades indígenas exemplifica como foi 

traduzir o xamanismo. Na ótica jesuítica o xamã, embora fosse visto como manifestação de 

seres malignos só foi aceito como “conhecimento fitoterapêutico e a ascendência moral sobre 

o grupo, principalmente no aconselhamento de doentes e aflitos” (Almeida 2006:289), 

exercendo apenas uma função técnica e não mais o centro dos rituais e crenças dos nativos.  

No arquipélago do Marajó, em 1863, é visível em documentos da época esta 

movimentação de sentidos numa dispersão histórica (Foucault 2010), por exemplo, em visita 

episcopal pelos Marajós dos Campos, D. Macedo Costa, chefe da Questão Religiosa no Pará e 

da I Questão Nazarena, em contato com códigos culturais indígenas da região de Soure, o bispo 

desconstrói a partir da moral vigente as atividades do pajé, condenando em público suas 

imposturas (Lustosa 1992:82). Para Vergolino, a pajelança vivida na Amazônia, de procedência 

distinta entre etnias indígenas, “é uma forma de xamanismo em que se dá a ocorrência do 

                                                 
26 A tradução das diversas e diferentes línguas compõe o modelo da estratégia jesuítica para converter os nativos 

das várias etnias à fé católica. Mais de 250 tradutores jesuítas estiveram ativos entre a fundação da Ordem, em 

1540, e o fim do século XVIII, traduzindo, sobretudo, embora não exatamente, do vernáculo para o latim e 

concentrando-se em textos de outros jesuítas (Burke, 2009). Exemplo disso está na produção da gramática de 

língua Tupi, essencial no processo de comunicação com as diferentes etnias e línguas, ver Anchieta (1595).  
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fenômeno da incorporação pelo pajé, sendo seu corpo tomado, no transe ritual, por entidades 

conhecidas como encantados ou caruanas” (Vergolino 2005:64).  

Em Pacheco, ampliam-se a configuração do cenário da pajelança na Amazônia 

Marajoara uma vez que os marajoaras dos campos e das florestas, “em seus modos de conviver 

com crenças nos poderes dos pajés, benzedores, curandeiros, pais-de-santo, ao insistirem em 

curar seus corpos e de seus iguais na força desses saberes ditos tradicionais, continuam a 

perturbar a lógica racional/cartesiana” (Pacheco 2010:90) e a desmanchar, em alguns casos, no 

sentido foucaultiano, os dispositivos disciplinares (Foucault 1979) de uma catequese 

mancomunada que orienta projetos globais a infundirem, em culturas locais, uma compreensão 

monolítica de vida religiosa.   

No entanto, os jesuítas para evangelizar instituíram o modelo da inculturação de 

valores religiosos que consistia em disciplinar e operacionalizar com o universo lexical e 

simbólico dos povos nativos das distintas etnias para inculturar o “glossário espiritual”27 que 

promovia o esvaziamento de significados de tradições indígenas que não tem correspondência 

com o pensamento cristão-ocidental. Neste caso, a prática de traduzir pode interferir na cultura, 

flagrar interesses e estratégias dos sujeitos em um “processo desigual de mediações em 

diferentes planos da vida social com ajustes sucessivos dos diferentes códigos culturais” 

(Almeida 2006:278).  

Essas traduções abrem um leque de negociação de sentidos que reconstroem ideias e 

práticas religiosas das populações de etnias indígenas e negras no território amazônico. Permite 

entender, não apenas, a percepção do domínio político-econômico estabelecido de forma 

desigual pelos poderes constituídos no período colonial, mas analisar as diferentes maneiras de 

representar o “sujeito colonial tanto na literatura escrita dos colonizadores” quanto na “literatura 

e na crítica escrita de escritores nativos da colônia” (Souza 2004:114). 

Estudar a história da Amazônia Marajoara considerando a tradução cultural como 

arcabouço constitutivo desta escrita, em tempos coloniais, permite inscrever o pensamento 

liminar (Mignolo 2003) nesta trajetória, no sentido de olhar por dentro e por fora, as fronteiras 

culturais entre o sistema colonial e as etnias indígenas e negras no arquipélago marajoara. 

Também, significa ver como conseguiram burlar as normas da doutrina católica em processo 

de contínuas mediações culturais.  

                                                 
27 Conjunto sistematizado de termos bíblicos que procuram nortear o campo semântico que organiza o discurso 

religioso e revela as dimensões da vida social a serem trabalhadas e tematizadas pela missão tais como perdão, 

salvação, pecado, graça, diabo, juízo final, sacrifício, etc. (Almeida 2006).  
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Assim, como as sociedades indígenas, os negros incorporaram “elementos da 

cosmologia cristã e os devolve reelaborados, os quais em alguma medida são incorporados ao 

cálculo do agente missionário por meio de uma cadeia de mediações sucessivas” (Almeida 

2006:304). Resistir às políticas da Coroa portuguesa expressa em um conjunto de disciplinas, 

imposições e domínio da mão-de-obra visibiliza uma leitura dessa cultura insurgente que 

caminha na contramão dos jogos de interesses dominantes. Deste modo, nas suturas históricas, 

as ações desses grupos populares fazer emergir claramente a construção de uma nova 

materialidade de sentidos nas reafirmações de suas práticas culturais.  

Desconstruir este discurso “oficial” da história produzido, a partir de um olhar 

eurocêntrico sobre a Amazônia Marajoara significa repensar as posições dos sujeitos no 

discurso colonial e pós-colonial quando se trata da construção da identidade de diferentes povos 

indígenas e negros. Nesse sentido, os estudos foucaultianos, em termos de uma crítica linear à 

história, fazem-se necessários.   

É preciso estar pronto para acolher cada momento do discurso em sua irrupção de 

acontecimentos, nessa pontualidade em que aparece e nessa dispersão temporal que 

lhe permite ser repetido, sabido, esquecido, transformado, apagado até nos menores 

traços, escondido bem longe de todos os olhares, na poeira dos livros. Não é preciso 

remeter o discurso à longínqua presença da origem; é preciso tratá-lo no jogo de sua 

instância (Foucault 2010:28). 

 

Esta concepção da instância é pertinente as relações de poder e possibilita análises que 

perturbam o ordenamento da história ocidental. Afinal, quando se desconfia do caráter contínuo 

dos fatos extraídos do recorte de documentos do passado, desdobra-se para uma postura baseada 

na descontinuidade que traz os saberes locais destituídos e desqualificados pelo pensamento 

etnocêntrico. E essa versão da história eurocêntrica passa a ser questionada em função da 

disseminação dos fatos descritos sobre a constituição da identidade dos nativos nas distintas 

regiões do Brasil, especificamente, a marajoara que, passou a ser representada por uma cultura 

letrada cujo papel de alguns intelectuais se ocupou de hierarquizá-la.  

 

Ferreira Penna, visionário na Amazônia Marajoara  

Domingos Soares Ferreira Penna, viajante naturalista, nasceu no dia 06 de junho de 

1818, na casa de campo de sua família, no distrito de Oliveira, município da cidade de Mariana, 

Província de Minas Gerais. Seus genitores foram Antonio Soares Ferreira e Maria Joanna Lopes 

de Oliveira Penna (veríssimo 1973).  No cenário amazônico, a presença de viajantes 

estrangeiros e nacionais foi intensa a partir do século XIX. No arquipélago do Marajó, Ferreira 

Penna, fundador do Museu Emílio Goeldi no Pará, foi um destes naturalistas que, entre as 
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muitas atividades científicas e políticas assumidas no decorrer de sua existência, cortou rios da 

Amazônia Marajoara para registrar paisagens naturais e culturais da região. 

Neste estudo, um importante caminho interpretativo poderia nos levar a aprofundar 

uma leitura dos seus relatos como viajante e naturalista, contudo, escolhemos enfocá-lo como 

tradutor de culturas, para isso, faz-se indispensável considerar sua trajetória de vida, formação 

intelectual e as rotas de suas viagens empreendidas pela Amazônia Marajoara. 

Traçamos daqui, em diante no texto, um pequeno esboço da história de Ferreira Penna. 

Começamos pela sua trajetória de vida, que é atravessada pela experiência como homem 

público em Minas Gerais onde exerceu funções de jornalista e político. Serviu aos governos das 

antigas províncias de São Paulo e Rio de Janeiro. Mas, considerava-se, mesmo dentro do 

sistema imperialista, um republicano cujo regime interessava partidariamente desde jovem. Em 

outros tempos, embora vivendo o período da monarquia, não aceitava esse regime político, 

considera-o antidemocrático e incompatível com as noções de modernidade.  

É sob essas “condições de produção” que se explicam as relações de Ferreira Penna 

com a Amazônia paraense, em 09 de setembro de 1858, quando o Tenente Coronel Manuel de 

Frias e Vasconcelos nomeado Presidente da Província do Pará, o convida no Rio de Janeiro 

para assumir o cargo de Secretário de Governo. Na posse do novo cargo começa a desenhar o 

percurso de uma vida doada à investigação científica durante 40 anos em solos e águas 

paraenses. Especificamente, com os rios, campos e florestas marajoaras em 1864. Em Belém, 

funda a Associação Filomática em 06 de outubro de 1866 e depois em 1867 instalou o Museu 

Goeldi (Ferreira 2007). Esse instituto dedicava-se a pesquisa científica, tendo por base a história 

natural e a etnografia do estuário amazônico.  

A importância de seus conhecimentos em geografia, etnografia e arqueologia regionais 

o levaram a se destacar no campo das ciências e ser a referência em estudos científicos dos 

povos da Amazônia paraense (Ferreira 2007). Tornou-se um visionário de seu tempo já que o 

“seu nome de estudioso encontra-se a cada passo nos trabalhos de Agassiz de Orton, de Hertt, 

de Bates, de Smith, de Waller, para não citar senão os mais reputados exploradores estrangeiros 

da Amazônia” (Veríssimo 1973:66). Isso fortaleceu a consistência da fundação do Museu 

Emílio Goeld já que o principal objetivo da associação era ter em Belém um museu de história 

natural e etnografia (Sanjad 2011).  

Além disso, os seus estudos etnográficos registrados em relatórios oficiais 

possibilitavam a realização de exposições, conferências e ministrar aulas de ciências naturais, 

geografia no Liceu Paraense e história na antiga Escola Normal. Porém, a história de vida deste 

viajante e naturalista não pode vislumbrar-se exclusivamente do conhecimento histórico, 
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geográfico, arqueológico, etnográfico e político exercido na região amazônica, mas cabe 

posicioná-lo, nestas condições históricas, no campo da tradução cultural. Em análises de seus 

registros, Pacheco (2006:44) assinala: 

Era o ano de 1864, quando o naturalista Domingos Soares Ferreira Penna saiu em 

viagem de reconhecimento às localidades marajoaras. Seus escritos, construídos a 

partir de suas percepções e conversas com nativos do lugar, revelam traços de aspectos 

físicos e humanos dessas povoações. Não se pode esquecer, no entanto, que essas 

descrições foram elaboradas mediatizadas pelo olhar da formação cultural e 

intelectual do viajante. 

 

É nesse olhar sobre os códigos culturais locais que se estabelece a tradução como uma 

prática de representação social esquadrinhada pelo tradutor sobre a cultura marajoara. A 

tradução influencia no processo de construção de identidades atribuídas, mas também 

demonstra como as expedições do viajante em lugares distintos e populações distantes da 

Capital procuraram organizar uma cartografia geográfica, cultural, linguística e geopolítica da 

Amazônia Marajoara, registrando a dinâmica das condições econômicas e práticas sociais em 

situação de interação com os habitantes da região.   

As rotas das viagens de Ferreira Penna (1973a) pelos Marajós permitem perceber nas 

fendas desta cartografia o processo de representação das populações locais. Estes registros em 

“zona de contato” começam em 1864, quando viaja para o ocidente marajoara, em direção a 

vila de São Miguel de Melgaço (hoje cidade de Melgaço) e rio Anapu no limite geográfico com 

a vila de Portel para estudar o patrimônio da cultura material da vila e descobriu possíveis rotas 

das fugas de indígenas e negros de Melgaço para Gurupá. Em 1871, desloca-se para o lado do 

oriente marajoara com destino ao Lago do Arari para investigar o sítio de Pacoval. Entre outras 

vilas, visita também Oeiras e Breves no início desta excursão. 

Na vila de Melgaço, Ferreira Penna se encontra com um passado que desvela uma 

memória que se atualiza nas ruínas do convento ou colégio dos missionários Jesuítas. Na leitura 

dos objetos, símbolos do sagrado, há uma importância das cores “vermelha, amarela e verde” 

utilizadas para “robustecer mais a fé em certa classe de habitantes pouco civilizada (tapuia) e 

atraí-la assim à igreja. Os tapuias (índios) têm com efeito grande predileção pelas cores vivas” 

(Ferreira Penna 1973a:107). 

Nas traduções de Ferreira Penna ainda descobrimos o caso da morte da índia Rosa que 

vivia na costa do Mapuá, distrito de Portel28, que “faleceu com todos os sacramentos” na antiga 

                                                 
28 Portel é um dos 16 municípios que compõe o arquipélago de Marajó, naquele tempo constituía a aldeia Arucara 

missionada pelos jesuítas e elevada a categoria de vila em 1857, caracterizava-se por ser na época a vila mais 

industrial e agrícola da região do Marajó das Florestas (Ferreira Penna 1973:109). 
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aldeia dos Arucara. A indígena chamava-se Bárbara Rosa29, era “viúva (ignora-se de quem) 

livre natural desta mesma vila, de 155 anos, cor tapuia, lavradora há 3 anos” (Ferreira Penna 

1973a: 109). Na visão do tradutor, a indígena representa um exemplo de longevidade, embora 

ela tenha incorporado, em suas práticas culturais, os costumes religiosos do cristianismo como 

os sacramentos e adotar o nome em português.  

As observações e descrições minuciosas do viajante envolvidas em percepções de 

achados com a expedição científica no arquipélago do Marajó mesclam-se com as instruções 

do Estado, na capital. Os aspectos econômicos e geopolíticos de interesse do estado refletem a 

importância de conhecer o potencial comercial das vilas e freguesias das populações 

marajoaras, mas as relações de práticas culturais das povoações ocuparam muitas vezes o 

principal lugar de destaque para registrar as descobertas nas suas viagens, deixando em segundo 

plano as relações de sondagem dos aspectos econômicos. 

A pena em suas mãos movida pelos olhos de Ferreira Penna ampliou o processo de 

tradução imersa na cultura ocidental e movimentam os sentidos da história colonial na forma 

de hierarquizar a paisagem, a constituição biológica e as práticas culturais dos sujeitos em 

muitas passagens escritas das quais citamos: nas “matas [ocidente do Marajó] reinam febres 

intermitentes e um calor intenso. A população é fraca, doente e pouco civilizada, ao passo que 

nos campos [oriente do Marajó] os ventos correm livres, o clima é salubre, reina a alegria, a 

atividade, a energia e a robustez” (Ferreira Penna 1973b:146). 

Se por um lado, os estudos sobre a geografia, etnografia e arqueologia socializam a 

produção do conhecimento e contribuíram para o levantamento dos primeiros sítios e 

necrópoles indígenas. Por outro, a tradução de Ferreira Penna explica a significação da 

existência dos grandes montes de conchas, conhecidas na língua Tupi como sambaquis, 

artefatos e paisagem da cultura material marajoara (Schaan 2009), que foram deixados pelos 

povos indígenas extintos da Amazônia Marajoara. Permite também discutir temas como a 

origem, expansão, condição étnica, relações amistosas, hostis, a questão da catequese e, 

sobretudo, a tradução de vocabulários da língua aruã para o português.  

Assim, entre as muitas excursões desenvolvidas por Ferreira Penna, interessamo-nos 

pela viagem realizada em 1877, no ocidente marajoara, quando procurou obter uma lista de 

vocabulários na língua do último Aruã, Anselmo José. Embora esta sociedade indígena tenha 

se situado no Marajó dos Campos, o fluxo das migrações deslocou Anselmo José para Chaves 

e, posteriormente, Afuá onde Ferreira Penna pode realizar a visita e entrevista para coletar os 

                                                 
29 Índia tapuia morreu no dia 5 do mês de abril de 1863, às 11 horas da manhã e foi enterrada no dia 6 do corrente 

mês. 
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enunciados – as palavras na língua dos Aruã. Neste processo de tradução, Ferreira Penna, não 

conseguiu senão 224 palavras e frases devido às condições da idade, ausência de contato e uso 

da própria língua Aruã do indígena Anselmo José (Ferreira Penna 1973b). 

 

Um viajante e um aruã: língua e tradução cultural  

Ferreira Penna, homem de formação naturalista e experiente em pesquisa, publicou 

trabalhos como relatórios, jornais e diversos periódicos que constitui um divisor de águas na 

história natural da região pela riqueza explorada da biodiversidade vegetal, animal e étnica do 

estuário Amazônico. Esta última, ficou em evidência mediante o contato do viajante com o 

indígena aruã Anselmo José, quando fez algumas descrições do Aruã.  

É homem de 75 anos, segundo parece; estatura um pouco inferior à mediana, corpo 

proporcional à altura; cabelo corrido, ainda quase todo preto, barba pouca, feita de 

poucos dias e toda branca; cabeça aproximando-se ao tipo piramidal, testa pequena e 

inclinando-se para trás, arcadas superciliares grossas e salientes, rosto oblongo e 

maçãs não salientes, olhos horizontais e medianos, nariz arqueado, quase aquilino, 

com asas largas, orelhas largas, boca regular, queixo curto ou retraído; cor cúpreo-

bronzeada, mas desbotada pela idade e um tanto baça ou pálida, - acidente que é 

devido às febres intermitentes, e que se manifesta ordinariamente no Pará, em homens 

de todas as raças, acometidas por essa moléstia (Ferreira Penna 1973b:187). 

Essas descrições densas do corpo do indígena Aruã procura esquadrilhá-lo dentro de 

uma representação essencialista, raciológica. Na esteira de Lawrence Venuti, nessa passagem a 

tradução colabora para a formação de atitudes “estigmatizando ou valorizando etnias, raças e 

nacionalidades específicas, atitudes capazes de fomentar o respeito pela diferença cultural ou o 

ódio baseado no etnocentrismo” (Venuti 1998:174-175). Nesse caso, Anselmo apresenta 

atributos físicos mapeados que se inscrevem na idade, estatura, corpo, cabelo, barba, cabeça, 

rosto, olhos, nariz, orelhas, boca, cor e ocupam na tradução o objetivo de legitimar o perfil 

biológico da identidade aruânica. 

Em outro ponto, o diálogo com as análises de Hanciau (2009), apreendemos que os 

deslocamentos, nesse caso, de Anselmo pela região marajoara, em meados do século XIX, 

fragmentaram e constituíram as suas identidades, ao distanciar-se da nação Aruã. Entretanto, 

nem vocabulário, nem sintaxe, nem estilo foram suficientes para conter o sentimento disfórico 

diante da necessidade de mesmo com dificuldade narrar em códigos linguísticos ocidentais as 

histórias e saberes da sua língua de origem. Já um senhor idoso, o indígena aruã, “há longos 

anos não conversava em sua língua, nem mesmo com sua mulher e filhos que só sabem falar o 

português e um pouco da língua geral” (Ferreira Penna 1973b:188).  

Nestas interações entre ganhos e perdas, o contato com o poder da língua do 

colonizador (Língua Portuguesa) tolheu e silenciou um conjunto de enunciados das diferentes 
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e diversas linguagens indígenas, a exemplo do que aconteceu com a linguagem do índio aruã 

que, sofria as angústias por não a tornar meio de comunicação. Durante o processo tenso de 

constituição dialógica da relação de tradução, Ferreira Penna, relata que “Anselmo respondia, 

ora prontamente, ora com mais ou menos demora; muitas vezes, porém, depois de um vivo 

esforço, em que sua boa vontade de acertar com a palavra entrava em luta com a fraqueza de 

sua memória” (Ferreira Penna, 1973b: 186).  

Para traduzir a língua dos Aruã, naquele momento, não existia outro caminho senão 

fosse pela abordagem histórica, mas o tradutor não percebeu o grau de dificuldade, em relação 

ao indígena Anselmo, quando selecionou o conjunto de palavras a serem traduzidas. As lacunas 

entre a constituição de sentido numa situação concreta de uso e a linguagem isolada das relações 

sociais causaram obstáculos para o indígena usar a memória e estruturar na língua a história 

étnica de sua cultura. A memória se efetiva nas práticas sociais ao compreender que na “voz a 

palavra se enuncia como lembrança, memória-em-ato de um contato inicial” (Zumthor 

2010:12).  

Este encontro entre códigos culturais diferentes é marcado por duas concepções 

distintas de registro dos vocabulários selecionados para o trabalho da tradução. A primeira 

percepção se refere à tradução da língua e seus elementos constitutivos (fonemas) vinculadas 

ao aspecto descritivo-estruturalista. Ferreira Penna percebeu que não era possível transcrever 

alguns sons da língua Aruã somente em português devido à ausência equivalente de fonemas. 

Ele lançou mão do “/u/ [ü] alemão e do ditongo francês /êu/” e “/oe/ latino com o som especial 

do /o/ alemão” (Ferreira Penna1973b:189).  

Essas regras fônicas incorporadas aos vocábulos dos Aruã constituem outras relações 

identitárias com as línguas neolatinas, isto é, constroem-se sons com o latim, alemão, francês e 

português, ambas concentradas na episteme europeia e envolvidas em lutas culturais durante a 

colonização. Neste aspecto discursivo da tradução, vê-se nesses interstícios, o poder da 

linguagem do colonizador contribuiu para a ampla dispersão histórica (Foucault 2010) das 

materialidades de sentidos na diversidade cultural e linguística sustentadas pela seleção das 

palavras e suas traduções.   

Nesta construção da tradução, em se tratando da apropriação das línguas neolatinas, 

Ferreira Penna, faz-nos pensar que a “identidade nunca é irrevogavelmente fixa, mas sim 

relacional, o ponto nodal de uma multiplicidade de práticas e instituições cuja vertiginosa 

heterogeneidade cria a possibilidade de mudança” (Venuti 1998:192-193). Embora a linguagem 

seja parte integrante das identificações sociais deste indígena aruã, a tradução volta-se para o 

registro do sistema linguístico interno e expõe referências a sons linguísticos latinizados em 
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palavras como pequeno lago/orküpedey (pequeno/ dey, lago/ torkupe), Deus/ uêcoromalo (r 

forte), mãe/ heroeyto (r forte, pronúncia difícil) (Ferreira Penna 1973b).  

Além disso, algumas palavras que indicam partes do corpo, objetos e ornamentos “são 

caracterizadas pela partícula de prefixa -pe, a qual tem um som especial que não se pode emitir 

senão fazendo brandamente rebentar, por assim dizer, dos lábios fechados uma bolha ou jato 

de ar. Este jato será a prefixa -pe” (Ferreira Penna 1973b:190). Nessas palavras, algumas 

relacionadas à fisiologia inferior e à superior apresentam a fonética própria do português, como 

também a vogal /ü/ do alemão e o ditongo /êu/ do francês, são exemplos os vocábulos: pés/ 

p’kuráydateuco (r brando), pernas/ p’kade, joelhos/ p’kyêure (r forte) e ventre/ p’kire (r forte); 

braços/ p’daua, peito/ p’dúku, boca/ p’núma, olhos/ p’kün, nariz/ p’kixynhá, orelhas/ 

p’xynháku, cabeça/ p’küue.  

Durante este processo de tradução, Ferreira Penna compreendeu alguns fenômenos 

linguísticos relacionados aos sons vocálicos e sua combinação com as consoantes. Para ele, a 

pronúncia da vogal /e/ é muda (sem som), quando seguida de consoante, mas precedida de uma 

vogal, conserva-se o prefixo e hifeniza-se em léxicos referentes a nomes como: unhas/ pe-

üranáu (r brando), mãos/ pe-ánàu, queixo/ pe-ucerte. Já em objetos e ornamentos, a vogal /e/ 

aparece sem som, usa-se na descrição do fonema prefixal a apóstrofe, fonemas do português e 

o /ü/ alemão em alguns casos: pente/ p’partán, chapéu/ p’çapeua, flecha/ p’tepare, espelho/ 

p’küpün (Ferreira Penna 1973b).  

A visão descritivo-fonética norteou, até o presente momento, o processo de tradução 

da língua dos Aruã. Para essa concepção, “a língua não é apreendida na sua relação com o 

mundo, mas na estrutura interna de um sistema fechado sobre si mesmo” (Mussalin 2001:102). 

As influências externas como as questões históricas não são consideradas no âmbito desta 

teoria. Mas, cabe dialogar com a segunda percepção para apontar as condições de produção 

(Althusser 1985), a partir da perspectiva histórica e ideológica que conformam este processo de 

tradução por uma “lista de palavras de antemão escolhidas e registradas em uma caderneta, 

fazia-lhe eu as perguntas em português e escrevia em seguida as suas respostas em Aruã” 

(Ferreira Penna 1973b:185). 

Ferreira Penna parte de classificações e hierarquizações de temas do universo 

português para sondar as configurações de equivalência doméstica que ora evolui, ora varia 

(Venuti 1998) em relação aos códigos lingüísticos do universo Aruã. Ele produziu um processo 

de tradução cultural que buscou valorizar a lógica dominante, partindo das instituições 

ocidentais e seus dispositivos (Foucault, 1979), materializados em traduções das quais citamos: 

Deus me deu a vida/ uècoromálo dakál nuisso yuáke yssinhá (Ferreira Penna 1973b), 
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desencadeando o percurso da movimentação histórica, quando a catequese funcionava como 

disciplina do corpo e da alma.   

A trajetória do indígena Anselmo se configura em intercâmbios com a Língua Geral 

Amazônica falada em tempos da colonização. Algumas palavras traduzidas para o português, 

como “peneira” significa urupema na Língua Geral e chyrridya em Aruã, constitui nas roturas 

da história práticas sociais Tupi. Isso explica a “inevitável domesticação, pela qual no texto 

estrangeiro se inscrevem valores linguísticos e culturais que são inteligíveis para grupos 

domésticos representativos específicos” (Venuti 1998:174). Captada na tradução, a referida 

palavra, constrói encadeamento de sentidos discursivos presente nas diferentes situações 

culturais e em diferentes materialidades como as produções artesanais, domésticas, utilitárias e 

trabalhos de agricultura marajoara. 

A experiência de vida do indígena Anselmo traceja ainda uma história à margem da 

escrita em documentos oficiais, formado nas concepções de matrizes orais, para a sociedade de 

seu tempo atravessada pelo poder letrado, fora representado como analfabeto porque não sabia 

“ler, nem escrever; e sua capacidade intelectual parece muito limitada” (Ferreira Penna 

1973b:187). Em outra perspectiva histórica, é improfícuo “julgar a oralidade de modo negativo, 

realçando-lhe os traços que contrastam com a escritura. Oralidade não significa analfabetismo, 

o qual, desposado dos valores próprios da voz e de qualquer função positiva, é percebido como 

uma lacuna” (Zumthor 2010:24).  

Porém, no cenário da cultura, Ferreira Penna encontrou outras formas tensas de 

negociação para resistir a este mundo letrado ocidental. Trata-se desvelar nesta tradução, o 

discurso dominante que hierarquiza a cosmologia da identidade Tupi e resiste enquanto saber 

para atender os doentes e benzer o ventre/ p’kire das mulheres gestantes.  

Anselmo é o doutor e sobretudo o parteiro, a quem recorrem as famílias analfabetas 

que precisam de seus socorros; mas, além de não receber dinheiro de ninguém, as suas 

prescrições terapêuticas são extremamente simples; elas consistem na aplicação de 

algumas ervas inocentes, e sobretudo em benzer os doentes e o ventre das parturientes, 

recitando o doutor ao mesmo tempo uma oração em gíria aruã que o paciente não 

entende e que, por isso mesmo, lhe inspira uma confiança e fé a toda a prova (Ferreira 

Penna 1973b:187). 

 

Essas teias tecidas em trajetos de vida conformam o universo de significação das 

experiências em saberes herdados da cultura aruânica, reconstroem os sentidos apreendidos em 

contato com a floresta e faz-nos dialogar com as marcas identitárias da religiosidade de matrizes 

indígenas Tupi. Na tradução, essas práticas de cura se referem às pessoas não alfabetizadas, 

constituída nas práticas de tradição oral, isso reflete discursivamente, a partir desta construção 

antagônica entre “mundo letrado” e “mundo iletrado”, o tradutor exclui a participação de 
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sujeitos escolarizados e contribui para deixar ver, de certa forma, sutilmente, a constituição da 

episteme da colonialidade do saber europeu (Mignolo 2003).  

Esta materialidade histórica, também, permite entender os processos da fertilidade 

feminina e se espraia pelos Marajós, especialmente em Melgaço, no ocidente marajoara, e 

reconstitui culturalmente significados distintos em parteiras como Dona Dorca.   

Ao puxar uma mulher em trabalho de parto, D. Dorca poderia rapidamente notar em 

que posição o bebê estava vindo. Endireitá-lo no momento do parto era menos 

provável e mais difícil e, por isso, todas as parteiras recomendavam que a mulher fosse 

puxada com antecedência, durante toda a gestação, para ir agasalhando o feto no lugar 

certo, isto é, na posição cefálica que facilitaria um parto normal (Fleischer 2011:135). 

 

Fleischer, acompanhando parteiras em atendimento obstétrico não oficial, mesmo não 

percebendo o movimento da história em determinadas práticas culturais, seus estudos 

etnográficos dialogam com as compreensões foucaultianas da dispersão histórica, a partir de 

acontecimentos específicos desta sociedade. Se neste aspecto, as etnografias deste processo de 

acompanhamento traduzem o “ideal projetado pela tradução, geralmente valores que 

adquiriram autoridade na cultura doméstica e dominam os valores de outros grupos culturais 

representativos” (Venuti 1998:190). Para Peter Burke, podemos dizer que “a escolha de itens 

para tradução reflete as prioridades da cultura hospedeira” (Burke 2009:26).  

O processo de tradução cultural empreendida por Ferreira Penna se constitui de um 

olhar, em certa medida, mergulhado em percepções da cultura ocidental, poucas vezes, as 

condições históricas locais emergem desarticulando a visão da cultura dominante. Contudo, não 

podemos negar a importância dos registros das palavras da língua dos Aruã para história 

regional da Amazônia paraense, especialmente, para o arquipélago do Marajó. Este tradutor e 

intelectual do seu tempo elaborou leituras das culturas na região amazônica instigantes para 

analisarmos e discutirmos como se constrói e reconstrói as identidades da região.  

 

Contínuas traduções, outras histórias  

As práticas culturais de descrever, registrar e documentar foram ações desenvolvidas 

em territórios marajoaras-amazônicos, não somente pelos cronistas jesuítas – com interesses e 

motivos coloniais do seu tempo, mas também atividades intelectuais de naturalistas-viajantes 

nacionais e estrangeiros. Domingos Soares Ferreira Penna, em registros da literatura brasileira 

e internacional, ocupou papel de destaque na escrita da cultura marajoara e permitiu nas frestas 

discursivas de seus estudos, espaços diversificados de contínuas traduções culturais e outras 

histórias das gentes marajoaras.  

Os sentidos da cartografia contribuíram com a configuração dos múltiplos e diversos 

mapas cognitivos construídos com significações culturais registradas por Ferreira Penna. As 
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conexões desse procedimento com os Estudos Culturais e Análise do Discurso apontaram 

compreensões, que partiu das mediações culturais e das relações de traduções do indígena 

Anselmo José com sua própria língua nativa aruã, como também as condições históricas dos 

vocabulários selecionados neste processo. 

Apesar de Ferreira Penna pauta-se pela cultura letrada e criar em suas descrições os 

lugares históricos que o indígena Anselmo ocupa na sua pesquisa, o lugar da tradução cultural 

revela-se aos poucos pela linguagem do viajante e a forma descritiva da relação do indígena 

com sua língua Aruã, a Língua Geral e, depois a língua portuguesa. A compreensão de uso da 

língua Aruã por Ferreira Penna, diferente dos cronistas jesuítas que estava voltada para os 

interesses religiosos da catequese e poder espiritual, insere-se na captura dos processos de 

articulações fonéticas, morfológicas e sintáticas nas organizações dos vocabulários e frases 

aferidas com uma perspectiva ora eurocêntrica ora nativa da língua.  

Nessa direção, o processo de tradução cultural, ao mesmo tempo, que se ancorou em 

princípios das práticas sociais ocidentais, pensando do ponto de vista dos interesses das relações 

com os jesuítas, ocorreram as interações de apropriações dos glossários nativos para introdução 

de traduções dos glossários religiosos. Para além das questões linguísticas em si, importava a 

pacificação indígena pela catequese e o domínio espiritual. Essa visão situava o eurocentrismo 

como ponto de partida para a civilização dos povos conquistados. 

O lugar eurocêntrico que ocupa, às vezes, em suas traduções, mostra como Ferreira 

Penna pensava e registrava a paisagem natural e seus habitantes, os limites geográficos do rio 

Anapu entre Melgaço e Portel visto como rotas de fugas de negros para Gurupá. Em muitas de 

suas excursões encontra os lugares de aldeamentos e igrejas em ruinas e muitas narrativas dos 

indígenas constituintes desse período advinda da memória social dos moradores.  

Também, daquele período, ficou em seus documentos as potencialidades econômicas 

e geopolíticas das vilas e freguesias do arquipélago marajoara, bem como uma ampla visão de 

hierarquização da paisagem e perfil biológico dos habitantes em relação à região do ocidente 

marajoara como lugar onde os habitantes são fracos de saúde e não civilizados. Já, na parte do 

oriente, a natureza é farta de alimentos, muitos ventos e habitantes civilizados.  

Em outro aspecto, as identidades formadas em função da imposição de outras formas 

de religiosidade do catolicismo desenvolveram-se entre as nações indígenas marajoaras por 

meio das tensas relações com uso da Língua Geral como língua franca entre povos indígenas e 

o próprio uso das línguas particulares como é o caso da língua aruã (Barros 2003). Depois do 

predomínio da Língua Geral Amazônica ou Nheengatu e a desarticulação das línguas nativas, 
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em meados do século XIX, aconteceu a hegemonia da língua portuguesa nas vilas, províncias 

e cidades como língua oficial em todo território do Brasil (Freire 2003). 

Os vínculos de trabalho de Ferreira Penna com o Museu Goeldi, o Museu Nacional e 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro constituídas em função das pesquisas no território 

paraense o destacaram em muitas frentes de investigações científicas como os estudos de 

arqueologia e etnografia, história natural e geografia, tornando-o importante visionário de seu 

tempo na Amazônia paraense. Para além desses olhares, os seus estudos abrem espaços para 

pensar o lugar da tradução cultural em pesquisa sobre os vocabulários em língua aruã.  

Neste processo de tradução cultural, primeiro Ferreira Penna traçou em seus registros 

uma espécie de perfil biológico do aruã Anselmo José. Essa representação criou um tipo de 

protótipo do indígena aruã pela forma essencialista como ele foi submetido a descrição física e 

enquadramento elaborado pelo tradutor.  

Em relação a língua aruã do indígena Anselmo José, Ferreira Penna chama a atenção 

ao registrar o uso do conjunto de léxicos com indicação dos aspectos geográficos, religiosos, 

partes do corpo humano, instrumentos nativos entre outros, como também instigar o indígena 

Anselmo ao uso da língua aruã dentro do modelo de articulações fonéticas e morfossintáticas 

de uma segunda língua, o português.  

No percurso de tradução, Ferreira Penna mobilizou elementos fonéticos oriundos do 

alemão – como o /u/ [ü], o ditongo francês /êu/ e também /oe/ latino com o som especial do /o/ 

alemão, com o objetivo de estabelecer os fonemas equivalentes. Em seguida explorou os nomes 

de acidentes geográficos locais e os nomes de seres sagrados da religião católica. Ele destacou, 

ainda, a função da partícula prefixa “-pe” utilizada na indicação das partes do corpo humano 

inferior e superior na língua aruã.  

O processo de tradução cultural apresentou, em seus últimos casos, a organização e 

desenvolvimento de frases, cujo objetivo era deixar em evidência as formas de construções dos 

léxicos nas combinações dos vocabulários em língua aruã. Ferreira Penna, na condição de 

tradutor, almejou articular a sintaxe e os léxicos na língua do índio aruã e, assim, perceber os 

sentidos lógicos de organização lexical e representação do pensamento por meio da escrita. 

Além do mais, Anselmo José mostrava léxicos na própria língua e na língua geral deixando ver 

aspectos da comunicação interétnica entre as nações indígenas.  

As traduções de Ferreira Penna são continuas e estendem-se para pontuar o clima, 

população, observação sobre aspectos sociais, acidentes geográficos, localizações estratégicas 

dos rios e sua história local traduzem a visão do colonizador e colonizado. Nesta concepção, 

observa-se na tradução cultural a ambivalência de dois conjuntos desiguais de valores e 
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verdades socioculturais que coexistiam como o “conjunto de valores da cultura colonizadora e 

o conjunto de valores da cultura colonizada” (Souza 2004:114). Neste processo transformou as 

letras de viagem campo de traduções oral e letrado.  

A leitura destas expedições científicas possibilita compreensões do processo de 

tradução cultural e evidencia negociações tensas nas “zonas de contato” que deixam ver muito 

presente o olhar ocidental, eurocêntrico e paradisíaco. Em Oeiras: vê-se “uma paixão muito 

pronunciada pelas festas, por pendor notável para a ociosidade”; Breves: “única povoação do 

interior em que o progresso é sensível. Este progresso, porém, não é devido a estabelecimento 

industrial ou da cultura, que são coisas ali quase que desconhecidas”; Melgaço: “consta de uma 

fileira de casas miúdas, mas limpas, e em grande parte caiadas, estendidas ao longo da praia, 

havendo na parte posterior outra pequena rua de casas menos estimadas”; e Portel: “praias de 

areia branca, águas cristalinas e saborosas, temperatura agradável e salubre, uma baia espaçosa, 

banhos deliciosos, peixe em abundância” (Ferreira Penna 1973a:105-108). 

As expedições desenvolvidas por Ferreira Penna, em 1877, mediante contínuas 

traduções constroem na expressão de Anselmo José o quanto a fala comum resisti mescladas 

aos componentes semióticos, ditos não-verbais, entonação, ritmo e traços fisionômicos que 

oscilam com a linguagem oral (Zumthor 2010; Pires 2004).  Essa postura aos poucos pode ser 

captada pelo tradutor com a finalidade de listar fonêmica e culturalmente os vocabulários e 

inscrevê-los neste processo tradutório como uma forma de narrar uma história dos indígenas 

aruã enredada por sua própria língua nativa pelos Marajós.  
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O CURRICULO A PARTIR DAS ORIENTAÇÕES DA BNCC PARA O 

ENSINO DE LINGUA PORTUGUESA, FUNFAMENTAL II 

 
                                                                                Luani Gonçalves MIRANDA (UFPA) 

Orientador: Prof. Dr. Elson de Menezes PEREIRA (UFPA)  

Resumo 
A Base Nacional Comum Curricular foi elaborada visando promover a melhoria dos processos 

de formação na educação escolar básica, integrando as aprendizagens essenciais que os alunos 

devem desenvolver durante esse período educativo. Suas contribuições vêm ganhando 

prestígios internacionais devido a sua completude no que se refere à abrangência em diferentes 

áreas do ensino básico. Diante disso, este trabalho tem como objetivo apresentar e discutir as 

orientações da Base Nacional Comum Curricular para o ensino de língua portuguesa, 

observando como a mesma organiza os conteúdos e as competências necessárias para a 

efetivação do ensino de Língua Portuguesa nos anos finais do ensino fundamental. A 

fundamentação teórica usada para nortear este estudo está centrada nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais de Língua Portuguesa (PCNs), na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), bem 

como no trabalho de Silva; Derisso et al (2019). A pesquisa pondera que o ensino de língua 

portuguesa na BNCC é encarado como um componente que centraliza o texto como sua 

principal fonte de trabalho, articulando ações enunciativo-discursivas, buscando relacionar os 

textos nos diferentes cenários de produção, levando o educando a desenvolver habilidades no 

uso significativo da linguagem em propostas de trabalho como Leitura, escuta e produção de 

textos.   

 
Palavras-chave:  Competências; Conteúdos; Língua Portuguesa.  

 

Introdução 

 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) caracteriza-se por ser um documento 

referente a um conjunto de normas, nas quais objetiva promover o aprendizado significativo 

dos alunos que ingressam ou ingressarão na rede de ensino básico das instituições públicas e 

privadas brasileiras. Isto significa que, teoricamente, a partir de agora tais instituições de ensino 

passarão a ter um referencial nacional e obrigatório para elaborar e adequar seus currículos e as 

suas propostas pedagógicas, visando garantir “um patamar comum de aprendizagens a todos os 

estudantes, tarefa para a qual a BNCC é instrumento fundamental” (BRASIL, 2017 p. 8).  

Esta necessidade surge como ponto de partida para buscar o aprimoramento da 

qualidade de ensino no Brasil. Países como a Austrália, Canadá, Inglaterra e Chile (BRASL, 

2014) perpassaram por este processo, que por sinal não é nada fácil e se faz necessário que haja 

um diálogo com todos os membros da sociedade. Neste sentindo, 

BNCC integra a política nacional da Educação Básica e vai contribuir para o 

alinhamento de outras políticas e ações, em âmbito federal, estadual e 

municipal, referentes à formação de professores, à avaliação, à elaboração de 

conteúdos educacionais e aos critérios para a oferta de infraestrutura adequada 

para o pleno desenvolvimento da educação. (BRASIL, 2017, p. 9).  
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No que diz respeito aos fundamentos legais da BNCC, sabe-se que antes de haver sua 

consolidação, ocorreu uma série de acontecimentos legais nos quais refletem questões acerca 

da educação, e em virtude destes processos constitucionais, a Base foi pensada e planejada. Em 

1988, com a elaboração da Instituição Federal pode-se evidenciar que em seu Artigo 205 a 

educação é vista como direito fundamental que compartilha-se em três esferas: a família, Estado 

e sociedade.  

 Em 1996, a Lei de Diretrizes e Base da Educação (LDB 9.394/96), relata que cabe à 

União estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 

competências e diretrizes para a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio, 

que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica 

comum (BRASIL, 1996).  

Ou seja, que todos os currículos comtemplem uma formação comum para a educação 

básica brasileira. Nesta mesma linha de pensamento, na década de 90, o Conselho Nacional de 

Educação (CNE) traçou “[...] à concepção do conhecimento curricular contextualizado pela 

realidade local, social e individual da escola e do seu alunado[...]”. (BRASIL, 1990). 

Para elaborar as propostas de currículo, é necessário articular cada etapa do processo 

de formação, neste sentido, a BNCC busca por meio de discursões estabelecer a melhor 

aprendizagem, aquela que seja mais relevante para o contexto educativo. Percebendo essa 

necessidade, a base nacional também organizou tais discussões para adequar-se a todos os tipos 

de educação “[...] (Educação Especial, Educação de Jovens e Adultos, Educação do Campo, 

Educação Escolar Indígena, Educação Escolar Quilombola, Educação a Distância) [...]” 

(BRASIL,2017 p. 17). 

Isso significa considerar os tipos de infância e de juventude, diversidade cultural dessa 

nova geração de crianças, jovens e adultos e absorver deles novas formas de pensamentos, e 

novas contribuições para a sociedade. Neste sentido, o desdobrar das etapas deste artigo tem 

por objetivo analisar e discutir as orientações da Base Nacional Comum Curricular para a 

efetivação do ensino de Língua Portuguesa no Ensino Fundamental II. 

Portanto, no primeiro momento foi apresentada as definições de competência e 

habilidades de acordo com a concepção dada pela Base Nacional Comum Curricular. No 

segundo momento, destacamos qual o lugar do ensino de Língua Portuguesa na Base Nacional 

Comum Curricular, fazendo uma breve linha histórica acerca deste ensino no Brasil 

incorporando o pensamento de Silva (2019) e Marcuschi (2009). Na sequência, os 

apontamentos feitos pela BNCC em relação ao componente Língua Portuguesa.  
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Como a BNCC Define Competências e Conteúdos? 

 

Umas das principais preocupações discutidas entre universidades e escolas no Brasil é 

que tenhamos um ensino de qualidade que possa garantir uma aprendizagem significativa para 

os estudantes da rede pública e privada do país. Devido a isto, surge a necessidade de averiguar 

o que está sendo ensinado dentro das salas de aulas, e sobretudo, avaliar se as crianças e os 

jovens estão aprendendo ou não. Tais discussões “valida a necessidade de uma Base Curricular 

Comum, que auxilie na seleção dos conteúdos a serem trabalhados pelas escolas e, 

consequentemente, os conteúdos a serem cobrados nas avaliações externas.” (CANDIDO; 

GETILIN, 2017 p. 327).  

É importante destacar que, desde os PCNs, já se pensava em consolidar um referencial 

comum para comparar as aprendizagens estabelecidas nas escolas, buscando avaliar de fato o 

que os alunos estavam aprendendo ou não, além de identificar as defasagens deste ensino 

quando não internalizado pelos estudantes. Desta forma, a BNCC julga como necessário 

articular um leque de propostas que viabilizam o aprimoramento dos processos de ensino e 

aprendizagem dos alunos, através de conteúdos e competências.  

A Base Nacional Curricular apresenta conteúdos que foram intensamente 

discutidos por diversos grupos que interagiram e construíram coletivamente a 

proposta. Na medida em que esses grupos incorporaram experiências, 

percepções e projetos de sucesso, os conteúdos e os métodos de ensino e 

aprendizagem escolhidos certamente serão garantia de maior inclusão e 

qualidade de ensino. (CANDIDO; GETILIN, 2017 p.327).  

 

Portanto, na BNCC, competência é definida como a mobilização de conhecimentos 

(conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e 

valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e 

do mundo do trabalho. (BRASIL, 2017 p. 8). 

Neste sentido, a BNCC (BRASIL, 2017) define 10 competências gerais que se inter-

relacionam e perpassam todas as áreas e componentes que devem ser desenvolvidos pelos 

alunos ao longo de toda a educação básica. São elas: “Valorizar e utilizar os conhecimentos 

historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital [...]”. Nesta 

competência, os alunos deverão ter contato com esses conhecimentos históricos, e a partir deles 

entender as relações entre os diferentes segmentos da sociedade, haja visto que as informações 

e experiências acumuladas historicamente são a chave para desenvolver novas formas de 

conhecimentos. Tais contribuições podem também levar os alunos a serem os protagonistas de 

uma sociedade mais justa e democrática.  
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“Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências [...]”, 

nesta, os alunos devem ser instigados a refletir e analisar os processos que ocorrem ao seu redor, 

elaborando argumentos consistentes, e levantando hipóteses, buscando   soluções baseadas na 

ciência. No que se refere a “Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das 

locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-

cultural”, os estudantes terão a oportunidade de compreender o seu valor para a cultura, além 

do desenvolvimento de uma sensibilidade própria para suas obras. Isso ajuda a amadurecer o 

olhar que cada um tem sobre sua própria realidade, desenvolvendo sua criatividade, 

apresentando e discutindo os diferentes campos artísticos existentes no mundo.  

“Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), 

corporal, visual, sonora e digital [...]”. Compreensão mútua é outro fator essencial para o 

desenvolvimento de um indivíduo. Neste sentido, o papel desta competência é fazer com que 

os estudantes entendam a importância das diferentes formas de comunicação, seja ela verbal ou 

não, sobretudo reforçar questões pertinentes da ação comunicativa em seus diferentes 

contextos, como as variações linguísticas e suas implicações nas relações sociais. 

 “Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de 

forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais [...]”. Nos dias atuais 

é imprescindível que as crianças e os jovens façam uso das tecnologias, a fim de acessar 

informações seguras e produzir conhecimentos através dela. Mas, para além do simples 

manuseio das tecnologias de comunicação e informação, é necessário articular ações de 

produção dessas tecnologias, fazendo com que os alunos, desde a educação básica sejam 

capazes de desenvolver as habilidades e competências que os ajudem a elaborar novas formas 

de tecnologias para serem utilizadas nas diversas práticas sociais. 

“Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de 

conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do 

trabalho [...]”. Sendo um país com diversas formas de cultura já existentes e novas culturas 

surgindo com o tempo, ensinar que todos devem aceitar diferenças é fundamental. De acordo 

com o documento, tal conhecimento deve ser aplicado tanto no convívio social quanto na vida 

pessoal e individual dos alunos.  

“Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis [...]”. Muitos pontos 

de vista são defendidos com base em apelo emocional ou em ideias já refutadas, e para mudar 

esse quadro, as competências gerais da Base Nacional Comum Curricular, além do pensamento 

científico, também promovem a capacidade de argumentação, buscando informações objetivas 

para defender um ponto de vista.  
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“Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional [...]”. De acordo 

com a Organização Mundial de Saúde, uma “vida saudável” é definida como “um estado de 

completo bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de afecções e enfermidades”. 

Em outras palavras, uma pessoa deve cuidar de si mesma em múltiplos níveis, não apenas no 

tratamento de doenças. 

 “Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação [...]”. Nesta 

competência, a BNCC aborda que a compreensão e empatia são ferramentas poderosas para 

solucionar conflitos e promover cooperação e respeito mútuos. Também diz diretamente que 

deve haver um acolhimento para qualquer cultura, sem preconceito contra etnia, religião, 

orientação sexual, identidade, idade ou necessidade especial.  

“Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, 

resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, 

inclusivos, sustentáveis e solidários” (BRASIL, 2017 p. 9-10). Para tanto, a escola deve também 

preparar um indivíduo jovem para a vida adulta. E a melhor forma de fazer isso é promover a 

autonomia e flexibilidade, ensinando-o a tomar suas próprias decisões e a lidar com suas 

liberdades de forma responsável e ética. 

Essas competências, caracterizam as aprendizagens essenciais que estão incluídas na 

BNCC, e nos mostra o compromisso com a educação integral que a mesma afirmou, 

promovendo uma aprendizagem que esteja sintonizada com as necessidades dos alunos, tendo 

em vista o que devem saber, e sobretudo, o que devem saber fazer para que possam atuar dentro 

do seu contexto social, resolvendo situações corriqueiras.  

Em se tratando dos conteúdos, a Base Nacional Comum Curricular, como já 

mencionado, apoia-se em marcos legais, tais como a LDB e a Constituição Federal, e em virtude 

disso ela utiliza a mesma concepção de conteúdo desses documentos. Neste sentido a Carta 

Constitucional, no Artigo 210, reconhece a necessidade de que sejam “fixados conteúdos 

mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito 

aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais” (BRASIL, 1988).  

Vale ressaltar que na BNCC os componentes curriculares preveem dois pontos:   

Primeiro, já antecipado pela Constituição, estabelece a relação entre o que é 

básico-comum e o que é diverso em matéria curricular: as competências e 

diretrizes são comuns, os currículos são diversos. O segundo se refere ao foco 

do currículo. Ao dizer que os conteúdos curriculares estão a serviço do 

desenvolvimento de competências, a LDB orienta a definição das 

aprendizagens essenciais, e não apenas dos conteúdos mínimos a ser 

ensinados. Essas são duas noções fundantes da BNCC. (BRASIL, 2017 p. 11). 
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Essas concepções de conteúdo apresentadas na BNCC e nos marcos legais que a 

embasam, fazem referência ao modelo proposto por Saviani na Pedagogia histórico-critica, pois 

ressalta que se trata, em educação, de distinguir o que é essencial e secundário, o fundamental 

e o acessório, observação que instaura na pedagogia histórico-crítica a noção de clássico, que 

“[...] não se confunde com o tradicional e também não se opõe, necessariamente, ao moderno e 

muito menos ao atual. O clássico é aquilo que se firmou como fundamental, como essencial” 

(SAVIANI, 2000, p. 16).  

A escola deve considerar qual o objetivo que pretende atingir, e assim criar métodos 

pedagógicos mais adequados ao processo de ensino e aprendizagens dos alunos. Isso implica, 

consequentemente, afirmar que o currículo escolar não deve ser uma soma aleatória de 

conteúdos, mas que é preciso saber dosá-los e sequenciá-los, possibilitando aos sujeitos passar 

gradativamente do não domínio para o domínio dos conteúdos. 

É nesta perspectiva que a BNCC encaminha as ações necessárias para o pleno 

desenvolvimento das habilidades que os educandos devem adquirir em cada etapa da Educação 

Básica, uma vez que esses procedimentos se materializam mediante a currículo posto em ação, 

sobretudo na contextualização dos conteúdos, buscando estratégias para apresenta-los, 

exemplifica-los e torná-los significativos na realidade do lugar e do tempo nos quais a 

aprendizagem está sendo situada.  

 

Qual o Lugar do Ensino de Língua Portuguesa na BNCC? 

 

Historicamente, o ensino de língua portuguesa para as séries finais (6º ao 9º do ensino 

fundamental) focava-se na gramática e na utilização de trechos de obras literárias de autores 

consagrados. Segundo (SILVA et al, 2019), “tais trechos compunham as chamadas antologias, 

que, em geral, também continham breves comentários ou notas explicativas e até um 

vocabulário a respeito dos textos.” Neste sentido, os materiais didáticos que circulavam nas 

escolas para o ensino da leitura, gramática e literatura, eram: cartilhas, gramáticas, livros de 

leitura e as antologias.  

Cabe lembrar que até meados do século XX a centralidade do ensino da língua 

portuguesa era a gramatica normativa e a ortografia, haja visto que o foco era a “escrita correta” 

de palavras, frases e textos (MARCUSCHI, 2009). Na produção de textos escritos, os alunos 

eram levados a fazer exercícios de composição com temas livres, produção com base em 

gravuras, trechos narrativos, e a elaboração de cartas, isso por volta dos anos 50.  
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É nesse mesmo período que começa a mudança gradual do ensino de língua 

portuguesa. Com o grande número de alunos adentrando as escolas, os currículos escolares 

foram reformulados.  

Nesse período iniciou-se a produção de novos materiais didáticos impressos - 

os primeiros livros didáticos - que passaram a conter em um único volume a 

gramática e os textos. Nos anos 1960, os livros passaram a ser organizados em 

unidades, contendo textos para a interpretação, tópico de gramática, além de 

atividades de composição. (SILVA et al, 2019 p. 11).  

 

Em 1970, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (5.692/1971) iniciou o 

processo de redefinição de nomenclatura acerca dos níveis de ensino da educação básica, e para 

as disciplinas também.  Nas séries do 1º grau (atual 1º ao 5º ano), a disciplina de língua 

portuguesa passou a ser chamada de “Comunicação e Expressão”; para as séries finais, (atual 

6º ao 9º ano), “Comunicação em Língua portuguesa”; para o 2º grau, (atual ensino médio), 

“Literatura Portuguesa e Literatura Brasileira” (SOARES, 2004). 

Tendo em vista os novos perfis dos alunos, e como os mesmos faziam o uso da língua 

no contexto comunicativo, a mesma passa a ser compreendida, do ponto de vista educativo, 

como pragmática e utilitária. Neste viés, a ideia foi: 

[...] Desenvolver e aperfeiçoar os comportamentos do aluno como emissor e 

recebedor de mensagens, através da utilização e compreensão de códigos 

diversos, verbais e não verbais. Ou seja, já não se trata mais de estudo ‘sobre’ 

a língua ou de estudo ‘da’ língua, mas de desenvolvimento do ‘uso’ da língua. 

(SOARES, 2004, p. 168 - 169). 

 

Os textos escolhidos para trabalhar na área deixam de ser exclusivamente literários e 

são introduzidos novos tipos, como: “textos de jornais e revistas, histórias em quadrinho; 

amplia-se, assim, o conceito de ‘leitura’: não só a recepção e interpretação do texto verbal, mas 

também do texto não-verbal” (SOARES, 2004, p. 169).  

Neste momento, leva-se em consideração a valorização da capacidade que o indivíduo 

possui em se comunicar bem, de modo claro e objetivo nas ações de seu dia a dia, “ainda que 

essa comunicação devesse ficar restrita ao ideologicamente permitido” (MARCUSCHI, 2008, 

p. 71).  

Rojo (2009) observa que, em 1984, Geraldi discutia que o conceito de língua 

portuguesa deveria ter como foco de trabalho o texto e que seu estudo ocorre-se de modo 

sistematizado, voltado para a prática de leitura e de produção, haja visto que, para o autor, os 

modelos de textos produzidos pelos estudantes ficavam restritos ao interior da escola – as 
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famosas redações escolares (foco no início, meio e fim). Sendo assim, o autor enfatiza que, à 

época, “era que práticas de leitura e de produção de texto, a despeito dos limites impostos pela 

escola, deveriam possibilitar aos estudantes a aprendizagem efetiva da língua nas modalidades 

oral e escrita, para além do interior da escola e/ou da sala de aula” (ROJO, 2009, apud SILVA 

et al, 2019 p. 15).  

Tendo em vista esta breve contextualização acerca da trajetória histórica do ensino de 

Língua Portuguesa na educação básica, veremos que a Base Nacional Comum Curricular, assim 

como Geraldi, discute que este ensino deve centralizar o texto como unidade de trabalho. Para 

tanto, a BNCC diz que a:  

Proposta assume a centralidade do texto como unidade de trabalho e as 

perspectivas enunciativo-discursivas na abordagem, de forma a sempre 

relacionar os textos a seus contextos de produção e o desenvolvimento de 

habilidades ao uso significativo da linguagem em atividades de leitura, escuta 

e produção de textos em várias mídias e semioses (BRASIL, 2017 p. 67).  

 

Esta abordagem preconiza as interações entre linguagem e o sujeito em uma troca de 

relações sociais, e neste contexto, comunicar-se são atividades sociais que estão estritamente 

ligadas à linguagem, e por sua vez ao texto e o discurso. Desta forma, para a BNCC tais ações 

não estão dissociadas de um contexto enunciativo (gênero), texto ou discurso, mas que ensinar 

ou aprender Língua Portuguesa é necessário desenvolver habilidades que reafirmam a 

necessidade de um trabalho com textos ou gêneros, que de fato circulam diariamente na 

sociedade e que sejam relevantes para este processo.  

O componente Língua Portuguesa na BNCC dialoga com documentos e orientações 

curriculares produzidos nas últimas décadas, como os Parâmetros Curriculares Nacionais de 

Língua Portuguesa, que adota a perspectiva enunciativo-discursiva de linguagem, e diz que essa 

mesma linguagem é “uma forma de ação interindividual orientada para uma finalidade 

específica; um processo de interlocução que se realiza nas práticas sociais existentes numa 

sociedade, nos distintos momentos de sua história” (BRASIL, 1998, p. 20).  

Para produzir linguagem, precisa produzir o discurso. O indivíduo precisa comunicar 

algo para alguém de alguma forma, em determinado contexto. Isso implica dizer que as escolhas 

para produzir este discurso não surgem aleatoriamente, mas precisa haver sempre um contexto 

de comunicação entre quem fala e quem recebe essa informação.  

Na BNCC os campos de atuação em relação ao componente Língua Portuguesa 

orientam a seleção de gêneros, práticas, atividades e procedimentos em relação a cada um deles, 

ou seja, a BNCC mantém, assim, a concepção inaugurada pelos PCNs, indicando que a 
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organização dos conteúdos para o trabalho com a disciplina de Língua Portuguesa deve ter 

como finalidade a produção e a compreensão de discursos orais e escritos, denominados gêneros 

do discurso. A BNCC traz também o uso de semioses, mídias digitais para o processo de ensino 

e aprendizagem da leitura e escrita.  

 O campo de atuação da área de linguagem tem por finalidade demandar protagonismo 

dos alunos desde os anos iniciais, enfatizando a contextualização às práticas de linguagem:  

 [...] Na BNCC, a organização das práticas de linguagem (leitura de textos, 

produção de textos, oralidade e análise linguística/semiótica) por campos de 

atuação aponta para a importância da contextualização do conhecimento 

escolar, para a ideia de que essas práticas derivam de situações da vida social 

e, ao mesmo tempo, precisam ser situadas em contextos significativos para os 

estudantes. São cinco os campos de atuação considerados: Campo da Vida 

Cotidiana (somente anos iniciais), Campo Artístico-Literário, Campo das 

Práticas de Estudo e Pesquisa, Campo Jornalístico/Midiático e Campo de 

Atuação na Vida Pública, sendo que esses dois últimos aparecem fundidos nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental, com a denominação Campo da Vida 

Pública. (BRASIL, 2017, p. 82).  

 

Ela reforça ainda que a divisão desses campos de atuação, são relevantes para o 

domínio das habilidades que os alunos devem desenvolver no componente Língua Portuguesa. 

Em virtude disso, a Base Nacional Comum Curricular, destaca que essa divisão tem caráter 

didático, possibilitando a compreensão de que os textos circulam o tempo todo nas práticas 

sociais dos alunos, sobretudo no ambiente escolar.   

 

Considerações Finais 

   

Consideramos que a BNCC organiza o currículo para a educação básica de forma a 

regular os conhecimentos por meio de conteúdos mínimos, competências, habilidades e 

desempenho nas avaliações. Desta mesma forma, os conteúdos e as competências para o ensino 

de Língua Portuguesa organizam-se mediante a proposta de centralizar o texto como unidade 

de trabalho, e a abordagem enunciativo-discursivas, de modo a sempre relacionar os textos a 

seus contextos de produção e o desenvolvimento de habilidades ao uso significativo da 

linguagem em atividades de leitura, escuta e produção de textos em várias mídias e semioses. 

Cabe ressaltar, que à época de sua publicação, os Parâmetros Curriculares Nacionais 

de Língua Portuguesa foram considerados um avanço nas políticas educacionais, dada a sua 

concepção de língua e linguagem para a organização dos currículos escolares. Outros 

documentos também traziam e trazem concepções parecidas à esta, como a LDB, o PNE e as 

DCNs, todos visando atender à demanda do sistema educacional Brasileiro.  
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Outra argumentação considerável é que o trabalho com as diversas linguagens e com 

os gêneros do discurso devem ser entendidas como uma forma de não fragmentar no processo 

educativo do educando, as diferentes dimensões implicadas na produção de sentidos do uso real 

desses gêneros. Por fim, conclui-se que ao assumir a língua como discurso, pretende-se 

considerar que, comunicar-se é uma atividade social que está intimamente ligada à linguagem 

e, que por sua vez, está ligada ao texto e ao discurso. 
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UMA LEITURA DO NEGRO A PARTIR DA LITERATURA 
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Resumo 

O olhar da História oficial sobre a história do Brasil, principalmente nos livros didáticos, traz a 

História a partir de um ponto de vista, em muitas literaturas, extremamente parcial, focada 

principalmente nos fatos e personalidades históricas. Neste olhar, é possível ler nas entrelinhas 

do discurso o quão heroicos foram determinados representantes do sistema político brasileiro 

e/ou ações advindas dos mesmos. Neste contexto, qual o olhar da sociedade, via literatura, sobre 

tais sistemas e/ou atos? E a população negra dentro desses sistemas de governo, o que sentiram? 

Buscando responder a tais questionamentos, este trabalho tem como objetivo fazer uma leitura 

da situação social do negro/a dentro de um período específico da Monarquia e dos anos iniciais 

da República brasileira a partir de três textos literários, a saber: “Navio negreiro” (excertos do 

poema), de Castro Alves; “15 de novembro” e “O momento”, de Lima Barreto.  Além disso, 

procurar-se-á identificar e analisar o olhar do eu-poético e narrador sobre seus respectivos 

períodos histórico-políticos. Para tanto, utiliza-se de respaldo teórico (FAUSTO, 1995; 

NATAL, 2017; SILVA, 2012; PESAVENTO, 2003 etc.). Uma das conclusões a que foi 

possível chegar é que em ambos os textos o sofrimento do negro, apesar de não mais 

escravizados, perpetua-se de um regime para outro.  

      

Palavras-chave: História; Literatura; Leitura; Negro/a. 

 

Introdução 

  

Como é sabido, o olhar da História oficial sobre a história do Brasil, no que diz respeito 

aos livros didáticos, em especial, traz a História a partir de um ponto de vista, em muitas 

literaturas, extremamente parcial, focada principalmente nos fatos e personalidades históricas. 

Neste olhar é possível ler nas entrelinhas do discurso o quão heroicos foram determinados 

representantes do sistema político brasileiro, todos brancos e pertencentes à elite brasileira. 

Neste contexto, qual o olhar e a situação social da população negra sobre tais sistemas e/ou atos 

“heroicos”?   

Buscando responder a tais questionamentos, este trabalho tem como objetivo fazer 

uma leitura da situação social do negro/a dentro da Monarquia (1840-1889) e da República 

brasileira (1889-1930) a partir de três textos literários, a saber: “Navio negreiro” (excertos do 

poema), de Castro Alves; “15 de novembro” e “O momento”, de Lima Barreto. Além disso, 

procurar-se-á identificar e analisar o olhar do eu-poético e narrador sobre seus respectivos 

períodos histórico-políticos. Para tanto, utiliza-se da leitura de Fausto (1995), Pesavento (2006), 

Silva (2012), Natal (2017). 
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Para atingir os objetivos propostos, o trabalho divide-se em 4 partes. Na primeira parte 

se constitui a introdução, na segunda, uma breve contextualização sobre a Monarquia e 

República. A terceira é a parte da análise dos excertos do poema de Castro Alves e as crônicas 

de Lima Barreto. E, por fim, a conclusão. 

 

Breve Contextualização Teórica Sobre a Monarquia e República 

 

Atualmente, dado o panorama político brasileiro, ouve-se muito nos veículos 

midiáticos e/ou de comunicação um dos substantivos mais reforçados tanto pelos políticos da 

nação brasileira, quanto dos cidadãos com uma forte representatividade social, é a famosa 

“democracia”. A palavra tem sido constantemente proferida devido à polarização política vivida 

no país. Ou seja, não por acaso é um dos termos mais reforçados contemporaneamente, pois o 

fato é fruto do que se entende e se quer entender de um regime republicano democrático – 

conquistado a duras penas, já que o Brasil nem sempre foi uma República – haja vista que a 

Monarquia durou 67 anos, no qual o país viveu e, no século passado, o período de ditadura 

militar. Por outro lado, sabe-se que foi percorrido um longo caminho até chegar na famosa 

“República”. Dessa forma, revisitar alguns momentos dessa trajetória, nos seus respectivos 

períodos iniciais com o intuito de citar importantes acontecimentos sociais que tais períodos 

legaram ao povo brasileiro, assim como analisar as consequências dos mesmos para a população 

negra é a proposta aqui. A escolha desses períodos, em específico, está relacionado aos textos 

literários selecionados para análise: “Navio Negreiro” (excertos do poema), de Castro Alves; 

“15 de novembro” e “O momento”, de Lima Barreto, ou seja, os períodos históricos 

compreendem o momento da escrita desses autores. 

No que tange aos períodos históricos selecionados, antes de se tornar uma República, 

o Brasil, como é sabido, vivenciou um período de 67 anos de Monarquia, somando os períodos 

de governo de Dom Pedro I, período Regencial e Dom Pedro II. Dentro do período monárquico 

interessou-nos dois momentos, em particular, quais sejam: 1) o momento histórico no qual se 

busca, através da ala dos Conservadores de descentralizar o poder do governo; 2) a livre 

apropriação de terras dos posseiros – ambos ocorridos no período da Monarquia. 

Sabe-se que no Segundo Reinado (1840-1889) (como é chamado o período de governo 

de Dom Pedro II) ocorreu um golpe que foi chamado de “Golpe da Maioridade”, através do 

qual Dom Pedro II chega no trono aos 14 anos por intermédio dos liberais. Neste contexto, para 

Fausto: 
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Por um desses paradoxos comuns à política, e mais ainda à política brasileira, 

não foram os conservadores, mas os liberais, que apressaram a ascensão de 

Dom Pedro II ao trono. Superados pelas iniciativas “regressionistas”, os 

liberais promoveram no Congresso a antecipação da maioridade do rei, por 

mais uma interpretação arranjada do Ato Adicional. Assim, ainda adolescente, 

Pedro II assumiu aos catorze anos o trono do Brasil, em julho de 1840. 

(FAUSTO, 1995, p.175). 

  

Dessa maneira, o Segundo Reinado estava consolidado no Brasil. Nesse período, um 

dos acontecimentos relevantes é a luta dos Conservadores para tentar descentralizar o poder 

governamental, isto é, fazer com que o poder não estivesse único e exclusivamente nas mãos 

do Imperador. Como o governo do Imperador, na época, carecia, segundo Fausto (1995), de 

uma base social forte que o apoiasse, em 1843, um jornalista conservador, Justiano José da 

Rocha, concluiu que o que faltava, em termos de apoio para o Imperador, poderia ser o elemento 

que fortaleceria os ideais do partido dos Conservadores. Ou seja, para José da Rocha o apoio 

que os Conservadores precisavam deveria vir do grande comércio e da grande agricultura 

(FAUSTO, 1995). 

Contudo, quaisquer rusgas entre o governo e a elite agrária e/ou nobreza eram de cunho 

particular, no sentido de que as rusgas visavam benefícios para as próprias classes envolvidas, 

visto que, no que tange à escravidão, por exemplo, embora tema já naquela época discutido de 

forma recorrente na sociedade, passava longe dos mesmos (grandes proprietários de terra, por 

exemplo) o fim da mesma. Devido à “pressão” externa (Inglaterra), em relação à escravidão, 

neste período uma das leis em “prol” (que reduziu drasticamente o tráfico externo) dos negros 

escravizados foi a promulgação da Lei Eusébio de Queirós (1850), que instituía o fim do tráfico 

de escravizados – além é claro das Leis do Ventre Livre (1871), Sexagenários (1885) e mais a 

frente encerrando a escravidão, a Lei Áurea (1888). 

Em suma, ao querer, por parte dos Conservadores, limitar o poder do Imperador – e 

lutar por isso, os Conservadores visavam com tal ato beneficiar a própria classe social: a elite 

agrária. Obviamente que tal medida, do ponto de vista histórico e político é relevante, pois 

mudaria toda a estrutura política. Mas a mesma não foi pensada visando o povo negro, a 

escravidão – que seguia tão firme quanto antes, no que tange ao desejo da Monarquia, da elite 

e nobreza em mantê-la. 

No que tange à situação dos posseiros, no citado período, a forma como os fazendeiros 

se apropriavam das terras de posseiros era, no mínimo, curiosa. Nesse sentido, de acordo com 

Fausto: 
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A história da ocupação das terras seguiu um padrão que vinha do passado e 

iria se repetir ao longo da história do Brasil. Havia uma indefinição dos limites 

das propriedades e muitas terras não eram exploradas. Os títulos de 

propriedade, quando existentes, podiam ser contestados porque, entre outras 

coisas, uns se sobrepunham a outros. (FAUSTO, 1995, p. 187). 

  

Ainda nessa concepção, segundo Fausto (1995), a lei prevalecia sempre para os mais 

fortes, isto é, prevalecia para aqueles que tinha condições financeiras para pagar jagunços para 

expulsar posseiros que, por sua vez, não tinham recursos financeiros, não tinham bons 

advogados para defendê-los, não tinham influência junto a juízes, corroborando, dessa forma, 

para que os fazendeiros (no caso os mais fortes) obtivessem posses de diversas terras (prática 

que ainda é possível ver ocorrendo em pleno século XXI). 

Em outras palavras, aqueles posseiros estavam jogados à própria sorte, já que nenhum 

órgão superior estava disposto a intervir nesses casos. Nesse sentido, segundo Fausto (1995), o 

presidente da Assembleia Provincial do Rio de Janeiro, em um de seus relatórios de 1840, relata 

que um indivíduo até poderia assumir posse de uma área, mas para isso ele dependeria 

exclusivamente da força. Ou seja, “[...] Um proprietário ou posseiro que não dispusesse desse 

recurso se via obrigado a ceder a terra ou vendê-la a quem pudesse se manter nela pelas armas” 

(FAUSTO, 1995, p. 187). 

Embora tenhamos observado apenas dois aspectos históricos sobre o período 

monárquico, mas cientes do período como um todo, não seria absurdo concluir que, no Segundo 

Reinado, embora tenha havido manifestação contrária ao governo, nenhuma das mesmas 

conseguiu a contento alterar e quando “alterou” a situação social dos escravizados e dos pobres, 

como foi o caso, em particular, da Lei Áurea, a situação dos negros e dos pobres (representados 

aqui pelos posseiros, independentemente da cor, etnia), ao longo da Monarquia, sofreu, sob o 

ponto de vista social, humano, pouca alteração - apesar das muitas leis promulgadas ao longo 

desse período para extinguir a escravidão no Brasil.  

Em relação à República, vale relembrar que vários fatores de ordem política e social 

contribuíram para a culminância da mesma, entre eles, o fim da escravidão – que deixou muitos 

escravocratas insatisfeitos com o governo monárquico. Ela se instaura a partir da “[...] iniciativa 

quase exclusiva do Exército, que deu um pequeno mas decisivo empurrão para apressar a queda 

da Monarquia” (FAUSTO, 1995, p. 235). Além disso, uma parte da burguesia cafeeira de São 

Paulo surgiria como um personagem fundamental para consolidação do novo regime, haja vista 

que iria proporcionar à República uma base social sólida (FAUSTO, 1995). Porém, apesar do 

Exército ter dado um “decisivo empurrão” na proclamação da República, nem tudo eram flores, 
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tanto que, segundo Fausto (1995, p. 245), “[...] os anos posteriores aquele 15 de novembro se 

caracterizavam por uma grande incerteza [...]”, já que vários grupos da elite que disputavam o 

poder estavam bem divididos em relação as suas ideologias acerca da “República”, por 

exemplo. Nesse sentido, segundo Fausto: 

Os representantes políticos da classe dominante das principais províncias – 

São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul – defendiam a ideia da 

República federativa, que assegura um grau considerável de autonomia às 

unidades regionais. Distinguiam-se, porém, em outros aspectos da 

organização do poder. O PRP e os políticos mineiros sustentavam o modelo 

liberal. A base da República seria constituída de cidadãos, representados na 

direção do Estado por um presidente eleito e pelo congresso. Os republicanos 

gaúchos eram positivistas. (FAUSTO, 1995, p. 245). 

  

Essa “divisão” ideológica, contudo, não foi o único problema enfrentado pelo novo 

regime de governo, visto que no desenrolar inicial desse período, sabe-se que ocorreram 

diversas revoltas ao regime republicano, como, por exemplo, a Revolta da Armada (1891), que 

teve como grande estopim o governo autoritário de Deodoro da Fonseca (então presidente); 

Revolta Federalista, no Rio Grande do Sul (1893-1895); a Revolta de Canudos, na Bahia (1896-

1897), comandada por Antônio Conselheiro, Revolta da Vacina (1904), Revolta da Chibata 

(1910), Revolta do Contestado (1912-1916). Ou seja, a insatisfação com ações/atitudes do novo 

regime mostrava a fragilidade governamental de administrar a república que tanto idealizaram. 

Assim, os segmentos sociais da época viam as revoltas como artífices contra o regime 

republicano.  

Negros e pobres, isto é, a população economicamente desfavorecida, padeceu no 

regime republicano, em particular os negros que, embora livres, seguiam presos à miséria em 

que a Monarquia os legara e que a República fingia não ver. De forma mais objetiva e didática, 

a partir de agora faremos uma leitura social do negro, em especial, nos respectivos períodos 

políticos citados a partir da literatura. 

  

Breve Análise do Poema “navio negreiro” e das Crônicas “15 de novembro” e “o 

momento”, de castro Alves e Lima Barreto, Respectivamente  

 

 De acordo com Pesavento (2003), a História e a Literatura dialogam entre si e, por 

isso, tanto uma quanto a outra, com suas singularidades, podem responder a várias perguntas 

dos homens sobre o mundo. Em outras palavras, as narrativas históricas e literárias, embora 

distintas, mantêm certa proximidade ao falar sobre a realidade e também ao revelar sentidos 
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acerca de temas/problemas sobre diferentes perspectivas, consequentemente, conclui-se que 

estão bem próximas entre si (PESAVENTO, 2003).   

Neste contexto, se existe um diálogo entre História e Literatura, buscar uma leitura da 

História através da Literatura torna-se plausível. Fazer isso é a proposta deste tópico. Antes, 

contudo, cabem algumas considerações sobre os autores dos textos literários que serão 

utilizados aqui. 

 Nesse sentido, no que se refere a Castro Alves (1847-1891), segundo Silva: 

Consagrado como um dos vultos com maior destaque no panorama literário 

oitocentista brasileiro, Castro Alves não só recebeu o aplauso do seu tempo, 

como, decorrido mais de um século de sua morte, não deixou de recebê-lo das 

gerações que se vêm sucedendo, e que levarão seu nome, com os seus versos, 

muito ainda além de nós. (SILVA, 2012, p. 8). 

 

Dessa forma, percebe-se a importância do poeta para a literatura brasileira, além de 

tudo é claro, dos seus versos que sempre permanecerão vivos na sociedade, seja qual for a 

época. Segundo Silva (2012), sua dedicação e disposição na defesa pelo abolicionismo 

ocasionaram o apelido de “poeta dos escravos” para Castro Alves, consequência do fato de o 

mesmo não esconder seu descontentamento com a desumanização imputada ao negro 

escravizado – aspecto que o poeta deixa explícito na sua literatura. 

A respeito de Lima Barreto (1881-1922), como é sabido, ele é um dos grandes 

escritores da literatura brasileira e está inserido no Pré-Modernismo. Para Natal:  

A biografia de Lima Barreto é a árdua travessia de um mestiço alfabetizado 

de classe média que colidiu o tempo todo contra os racismos operantes na 

sociedade brasileira da época. O Lima delineado por Lilia Schwarcz é o 

personagem-testemunha em que estão sintonizados os referenciais de 

classificação daquele momento, que eram, principalmente, os preconceitos de 

cor, classe e origem social (NATAL, 2017, p. 236). 

 

Apesar de a escravidão ter se “extinguido”, de acordo com Natal (2017), a herança do 

preconceito racial era muito forte nas hierarquias da república e sobre as origens sociais. Nesse 

contexto, Lima Barreto com sua literatura crítica fazia oposição ao regime racista, às injustiças 

sociais, e às teorias deterministas da época. Nesse sentido, de acordo com Natal (2017, p. 239), 

“[...] Em seus artigos jornalísticos e textos de ficção, o autor sempre se pautava por uma escrita 

militante”. 

 Quanto ao que se refere aos textos desses autores, em relação ao poema “Navio 

negreiro”, de Castro Alves, de maneira geral, o mesmo canta os horrores e as atrocidades que 

eram feitas aos negros da época que eram trazidos através de navios negreiros para o Brasil. 
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Estruturalmente, o poema contém 34 estrofes e é dividido em 6 cantos ao todo. Contudo, para 

a análise proposta será utilizado apenas quatro estrofes pertencentes aos cantos IV e V do poema 

por trazerem de forma mais impactante o sofrimento dos negros ao longo da travessia pelo 

Atlântico, como pode ser observado nos excertos abaixo. 

 

      IV  

Era um sonho dantesco... o tombadilho  

Que das luzernas avermelha o brilho.  

Em sangue a se banhar. Tinir de ferros... estalar de açoite...  

Legiões de homens negros como a noite,  

Horrendos a dançar... (ALVES, 2013, p. 20).  

   

Negras mulheres, suspendendo às tetas Magras 

crianças, cujas bocas pretas Rega o sangue das 

mães: Outras moças, mas nuas e espantadas, No 

turbilhão de espectros arrastadas, Em ânsia e 

mágoa vãs!. (ALVES, 2013, p. 21). 

 

......................................................................................... 

 

Presa nos elos de uma só cadeia, A multidão 

faminta cambaleia, E chora e dança ali! Um de 

raiva delira, outro enlouquece, Outro, que 

martírios embrutece, Cantando, geme e ri!. 

(ALVES, 2013, p. 21). 

......................................................................................... 

   

                             V  

Senhor Deus dos desgraçados! Dizei-me vós, 

Senhor Deus! Se é loucura... se é verdade Tanto 

horror perante os céus?! Ó mar, por que não 

apagas Co’a esponja de tuas vagas De teu 

manto este borrão?. Astros! Noites! 

Tempestades! Rolai das imensidades! Varrei os 

mares, tufão!. (ALVES, 2013, p. 22). 
 

 

O poema, escrito no período do segundo reinado, revela ainda que de forma poética e 

ficcionalmente, a situação do negro que, concomitantemente aos descontentamentos da elite 

brasileira, estava inserido dentro de “um sonho dantesco”, infernal. Sonho que, de sonho, não 

tinha nada, visto que as descrições trazidas pelo eu-poético nas estrofes acima retratam a 

realidade da situação dos negros dentro dos navios negreiros, como é sabido. 

E o eu-poético, de dentro desse inferno, vai trazendo para o leitor a visão que ele tem 

de lá, qual seja, a de que o sangue, “em sangue a se banhar”, espalha-se pelo tombadilho e a luz 
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das “luzernas avermelha o brilho”, isso é, deixa o sangue mais vivo, mais visível. Além disso, 

nesse inferno, ouve-se o “tinir de ferros... Estalar de açoite”. Este que gera o sangue visto no 

chão do tombadilho pelo eu-poético. Em suma, estava-se no inferno, talvez mais feio do que o 

de Dante.  

A dança, citada pelo eu-poético, pode ser uma ironia, através da qual ele quer dizer 

que, amarrados, os corpos dos escravizados balançavam, “soltos” ao ritmo da embarcação, ou 

do movimento involuntário do corpo ao sentir o açoite rasgando-lhe a carne. Ou o verso, 

“horrendos a dançar” pode querer dizer exatamente isso: que os negros estavam dançando 

mesmo, porém, por imposição e diversão dos seus algozes, afinal, aos olhos dos traficantes a 

“mercadoria” lhes pertencia e, de certa forma, causava-lhes prazer ver a degradação dos 

escravizados – coisas de humanos. E nisso tudo (nesta estrofe) reside o “sonho dantesco” 

vislumbrado pelo eu-poético: homens e mulheres sendo espancados, humilhados, sob a luz da 

luzerna. 

E a humilhação não distingue sexo, nem idade, pois o eu-poético, ao lançar um olhar 

sobre as mulheres naquele navio negreiro, observa como era dura à vida das “Negras mulheres, 

suspendendo às tetas / magras crianças” (ALVES, 2013, p. 21) que sugam “o sangue das mães”, 

visto que estas nem leite têm – seja por falta de alimentação ao longo da travessia, seja por 

conta do estresse ao qual estão submetidas que faz com que o leite materno seque.  As mulheres 

que não têm filhos, por outro lado, também não estão em melhor situação. Estas, segundo o eu-

poético, são as “outras moças, mas nuas e espantadas” que “no turbilhão de espectros arrastadas, 

/ Em ânsia e mágoa vãs!” (ALVES, 2013, p. 21) se encontram. Mágoas e ânsia vãs, porque o 

eu-poético sabe tudo, e sabe que, uma vez escravizadas, para elas não há esperança – nem em 

água, nem quando chegarem em terra. 

E o sonho dantesco, ao longo dessa viajem ao mais profundo dos infernos, chega ao 

auge quando o eu-poético olha a todos os escravizados que, segundo ele, estão presos “nos elos 

de uma só cadeia”, isto é, presos a um só destino, a um só tipo de vida: o cativeiro. Eles, nas 

palavras do eu-poético, presos a esse destino, naquele navio, cambaleiam, famintos “E chora e 

dança ali! / Um de raiva delira, outro enlouquece, / Outro que martírios embrutece, Cantando, 

geme e ri” (ALVES, 2013, p. 21). 

O eu-poético, após retratar o inferno vivenciado pelos negros, questiona Deus, que 

segundo ele, o chama de “senhor Deus dos desgraçados” – atribuindo-lhe talvez este apelido 

para criar uma relação de proximidade entre esses desgraçados (negros) e Deus. Em seguida, o 

eu-poético expressa “Dizei-me vós, / senhor Deus! Se é loucura... se é verdade Tanto / horror 

perante os céus?!” (ALVES, 2013, p. 22), essa indagação que o eu-poético faz a Deus, surge 
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em meio às humilhações e infames ocorridas no navio. E consequentemente ao contexto da 

escravidão. Além disso, com um protesto contra a iniquidade desencadeada em alto mar, o eu 

poético indaga “Ó mar, por que não apagas / Co’a esponja de tuas vagas De teu manto este 

borrão?” (ALVES, 2013, p. 22). A “esponja” a qual o eu-poético se refere nesse verso, serviria 

para apagar as manchas deixadas pela escravidão sobre o mar. Dessa forma, evocando as forças 

da natureza, o eu-poético expressa “Astros! noites! / tempestades! Rolai das imensidades! / 

varrei os mares, tufão!” (ALVES, 2013, p. 22), se utilizando desses fenômenos, o eu-poético 

tem como finalidade propor que um vento muito forte varresse diante dos olhos do eu-poético 

aquela cena triste, humilhante, degradante para os negros e para além da imensidão daquele 

mar. Além disso, a situação é considerada pelo eu-poético como um “borrão”, uma mancha 

sobre o mar, assim como a escravidão é considerada na história do Brasil: uma mancha feia, 

triste, que não se apagará.   

Portanto, nos excertos selecionados temos um eu-poético que expõe a situação 

degradante da escravidão e, consequentemente, a situação dos escravos no Brasil durante o 

Segundo Reinado. A partir da visão exposta por este eu-poético, observa-se que as 

preocupações da elite, discutida no tópico anterior em nenhum momento perpassa a situação 

dos escravizados, ou seja, os negros aspiravam liberdade, dignidade e a elite mais poder e, para 

isso, lutavam, brigavam em benefício próprio. 

Anos depois, já na República brasileira, encontra-se Lima Barreto. Deste, serão 

analisadas as crônicas “15 de novembro” (em anexo) e “O momento” (em anexo). Observando 

como tal regime aplicava formas segregadoras à população negra da época. 

Em “15 de novembro” o tema gira em torno do que é e como se encontra a República 

brasileira depois de mais de 30 anos de existência da mesma. E o narrador-personagem escreve 

a crônica “[...] no dia seguinte ao do aniversário da proclamação da República” (BARRETO, 

2017, p. 29). Dia de festa, como é até hoje, o narrador-personagem alheio a tais comemorações 

confessa: “Não fui à cidade e deixei-me ficar pelos arredores da casa em que moro, num 

subúrbio distante. Não ouvi nem sequer as salvas da pragmática; e, hoje, nem sequer li a notícia 

das festas comemorativas que se realizaram” (BARRETO, 2017, p. 29). Muito provavelmente 

o narrador-personagem se mostra indiferente por não acreditar que esse novo regime venha a 

contemplar os mais pobres (no caso, em particular aqui, os negros) de forma satisfatória, como 

os mesmos necessitavam naquele momento.   

E, muito embora, o narrador-personagem demonstra simpatia e pesar pela morte da 

princesa Isabel ao dizer: “Entretanto, li com tristeza a notícia da morte da princesa Isabel” 

(BARRETO, 2017, p. 29). Contudo, ele também deixa claro que não a considera uma “santa” 
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nem algo similar – muito provavelmente por conta da Lei que a mesma assinou, ou seja, o 

narrador-personagem parece ter consciência de que o ato da Princesa Isabel não foi lá algo 

digno do louvor que lhe atribuem, e sim algo ao qual a Monarquia não poderia mais fugir. Mas 

como bom ser humano, que pode ser comprovado quando ele se comove “Embora eu não a 

julgue com o entusiasmo de panegírico dos jornais, não posso deixar de confessar que simpatizo 

com essa eminente senhora” (BARRETO, 2017, p. 29). Ou seja, não foi um regime de governo 

que primou pela justiça social (Monarquia), mas o atual, a República também não estava sendo. 

Tanto que, logo após esses devaneios, “Veio, entretanto, vontade de lembrar-me o estado atual 

do Brasil, depois de trinta e dois anos de República.” (BARRETO, 2017, p. 29, grifo nosso). 

Tal lembrança o faz refletir e perceber o “aspecto da Favela, do Salgueiro e outras passagens 

pitorescas desta cidade” (BARRETO, 2017, p. 29, grifo nosso), que denunciavam, na época, 

o local cabido aos negros, e a situação social que o regime legou para os escravizados no Brasil. 

Em outras palavras, trinta e dois anos após a Proclamação da República, que era a 

esperança de tempos melhores para o povo brasileiro, de maneira geral, Barreto já denunciava 

a situação do negro, da favela. E isso é extremamente triste, delicado, pois desde sempre, 

aparentemente, ainda que a olhos vistos, nenhum governo olhou, de fato, para a situação dos 

negros, dos menos favorecidos economicamente. 

E conforme as lembranças vinham à mente do narrador-personagem, chegavam junto 

às conclusões como a de que: “[...] a República é o regime da fachada, da ostentação, do falso 

brilho e luxo de parvenu30, tendo como repoussoir31 a miséria geral? [...]” (BARRETO, 2017, 

p. 29, grifo nosso). Em outras palavras, para o narrador-personagem, o luxo ostentado pela elite 

republicana era obtido por pessoas de mau caráter que não se importavam em quem pisavam 

para obter tal luxo. E vai além, essas pessoas, para ele, eram os causadores da miséria, visto que 

para enriquecer, empobrecia os já miseráveis. E diante de tais semânticas, entende-se o porquê 

de Lima Barreto ter sido massacrado no seu período histórico-literário: era um homem à frente 

do seu tempo, destemido e sem papas na língua. Com o seu francês, compreendido pela elite, 

batia-lhes na cara ao escancarar o quão podre era a elite republicana. 

Contudo, o narrador-personagem sabe como ele mesmo afirma, “Entretanto - eu o sei 

bem - o 15 de Novembro é uma data gloriosa, nos fastos da nossa história, marcando um grande 

passo na evolução política do país” (BARRETO, 2017, p. 30). Como de fato o foi. 

Em relação à crônica “O momento” (em anexo), nela o narrador-personagem quer 

expressar seus mais íntimos sentimentos à República e explicar o porquê dos mesmos. E tal 

                                                 
30 Parvenu (do francês): arrivista 
31 Repoussoir (do francês): florete (arma branca, semelhante à espada) 
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sentimento já vem na primeira frase da crônica: “Sempre fui contra a república [...]” 

(BARRETO, 2017, p. 27, grifo do autor). Contudo, nem sempre foi assim, pois, antes de a 

mesma ser proclamada, nos seus 7 anos de idade, o narrador-personagem imaginou a República 

como sendo algo “de glória, a da grande, imensa glória, feita por mim, sem favor, nem 

misericórdia” (BARRETO, 2017, p. 27). Porém, ao ver, no dia da Proclamação da mesma, que 

a República “[...] espalhava pelas ruas soldados embalados, de carabinas em funeral” 

(BARRETO, 2017, p. 27), o narrador-personagem “[...] nunca mais a quis” (BARRETO, 2017, 

p. 27) Ele ainda reforça que, “sem ser monarquista, não amo a república” (BARRETO, 2017, 

p. 27). 

E como e/ou porque deveria apreciá-la se, conforme o narrador-personagem mesmo 

argumenta,  

O nosso regímen atual e da mais brutal plutocracia, e da mais intensa adulação 

aos elementos estranhos, aos capitalistas internacionais, aos agentes de 

negócios, aos charlatães tintos com uma sabedoria de pacotilha. 

Não há entre os ricos, entre os poderosos, nenhuma generosidade; não há 

piedade, não há vontade, por parte deles, desejo de atenuar a sua felicidade, 

que é sempre uma injustiça, com a proteção aos outros, com o arrimo aos 

necessitados, com o fervor religioso de fazer o bem. 

Têm medo de ser generosos, tem medo de dar uma esmola, tem medo de ser 

bons. (BARRETO, 2017, p. 27). 

  

Tal desgosto para com a República ainda advém da consciência que o narrador-

personagem tem sobre o fato de que “[...] nunca houve anos no Brasil em que os pardos, [...] 

fossem mais postos à margem” (BARRETO, 2017, p. 27), pois não eram escravizados, mas 

também não eram livres – eram tratados então como um nada e deixados na vida sem nada: sem 

emprego; sem condições de sair desse nada, posto que sem oportunidades, políticas públicas 

que os ajudassem a se erguer quando libertos do cativeiro.  

Lima Barreto não poderia ser mais atual, pois a República atualmente parece querer 

retomar esse olhar que tinha para com os menos favorecidos economicamente, para com os 

negros e outros segmentos da sociedade brasileira. Além disso, a leitura que o narrador-

personagem faz da República e do negro, dos “pardos”, dos menos favorecidos 

economicamente reproduz a situação do negro que, “libertos” no mundo, foram se abrigar às 

margens do jeito e como podiam. “Jogados” lá muitos permanecem até hoje num eterno círculo 

vicioso que, sem apoio governamental e da sociedade como um todo, permanecerá assim por 

mais outros e outros séculos. Eternamente sem justiça social. Carregando o estigma, a herança 

que a escravidão negra no Brasil legou aos afrodescendentes: à difícil luta, sem armas, para sair 
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da “escravidão” que os acorrenta até hoje, seja em termos econômico; seja em termos de 

racismo, exclusão social.  

 

Conclusão 

 

Finda a leitura proposta, conclui-se que, em se tratando do Segundo Reinado e dos 

anos iniciais da República, observa-se como em nenhum dos dois períodos selecionados para 

análise a situação social do negro foi levada em consideração. 

Observa-se também que os períodos monárquico e republicano, embora distintos na 

forma de governo, têm como prioridade a elite econômica, as suas necessidades em primeiro 

plano. 

Tais aspectos podem ser comprovados nos textos dos autores selecionados para 

análise. No “Navio Negreiro”, de Castro Alves, escrito no Segundo Reinado, o negro vem 

confinado em porões de navios, a mercê de chicotes, da fome, de mandos e desmandos dos seus 

algozes. Em Lima Barreto, nos primeiros anos da República brasileira, têm-se o negro 

confinado nas favelas, em redutos, à margem – dos acontecimentos políticos e das regalias 

governamentais. Mostra uma República individualista, desigual e acima de tudo controlada pela 

elite brasileira.  

Em suma, a literatura, a partir dos textos selecionados, pode dar-nos uma visão sobre 

a situação do negro em dois momentos distintos da História do Brasil. E tal visão salvo algumas 

mudanças como, por exemplo, o fim da escravidão, que pouco difere do Brasil atual, no qual 

os negros e brancos pobres ainda vivem às margens e têm sido mortos – não por chicotes, mas 

armas de fogo por parte de quem deveria proteger a população. 
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MALÉVOLA NO CINEMA: VILÃ OU HEROÍNA DOS CONTOS DE 

FADAS? 
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Orientador: Prof. Dr. Luiz Guilherme dos SANTOS JUNIOR (UFPA) 

 

Resumo 

O artigo tem como objetivo analisar a trajetória da personagem de ficção Malévola e suas ações 

heroicas nos filmes Malévola (2014) e Malévola Dona Do Mal (2019). Procuramos demonstrar 

que a referida personagem não pode ser simplesmente considerada como uma vilã, como se 

acaba cogitando num primeiro contato com seus atos; desse modo, se Malévola pratica certas 

ações que se alinham a uma ideia de vilã, foi, de acordo com a trama fílmica, por ter sido traída 

por quem ela confiava e, com isso, acabou sofrendo também com a perda de suas asas que lhe 

foram arrancadas bruscamente, causando, como consequência, um feitiço sobre a filha do 

“traidor”, a mesma a quem Malévola, num ato de amor, acabará salvando no contexto da 

narrativa cinematográfica. Para entender e analisar tais questões presentes na trajetória da 

heroína, buscamos como aportes teóricos os apontamentos conceituais de Brait (1985), Kothe 

(2000), Candido (1968), dentre outros. Concluímos que a personagem em questão, na verdade, 

é quem salva a “mocinha” da narrativa, o que a torna (Malévola) heroína da história.  

 

Palavras-Chaves: Filme; Malévola; Heroína.   

 

Introdução 

 

Por muito tempo, nas histórias de ficção, não se tinha a mulher como protagonista ou, 

muito menos, como a heroína de uma narração fílmica. Esse é um dos motivos que torna 

Malévola uma personagem que chama a atenção dos telespectadores, não só pela sua aparência 

de estilo ou de personalidade espantosa (bruxa/feiticeira/fada má/vilã), mas pela sua evolução 

no decorrer da trama cinematográfica. De certo modo, o gênero feminino não tinha este 

“privilegio” em determinados contextos, pois sempre vimos na história da literatura e do cinema 

o protagonismo de heróis tais como Ulisses, por exemplo, personagem da Odisseia de Homero.  

Diante disso, torna-se relevante que heroínas femininas alcancem uma participação mais 

evidente no contexto das várias artes. Um exemplo disso foi o filme que narra a trajetória da 

Mulher Maravilha, que acabou inspirando alguns movimentos feministas no mundo todo, uma 

vez que traz a representação de uma mulher forte e não mais como “donzela” para ser salva por 

algum “herói destemido”.   

Sendo assim, no presente artigo analisamos a evolução e mudanças ocorridas no que 

se diz respeito ao gênero feminino no filme Malévola; fazer uma comparação da personagem 

fílmica com personagens dos contos de fadas; estudar as ações e o perfil da figura de ficção, 

além de comprovar que a protagonista do filme é a heroína da narrativa e não a vilã, como se 
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acredita preliminarmente. Para tanto, utilizaremos como aporte teórico sobre a personagem de 

ficção os apontamentos conceituais de Brait (1985), Kothe (2000) e Candido (1968). 

O feminino no cinema 

 

Sabemos que sempre existiu e ainda existe a desigualdade no que se diz respeito 

homens e mulheres, sendo que a mulher sempre foi caracterizada como uma pessoa dependente 

do homem para diversas tarefas, foi preciso muita luta histórica para que, na atualidade, ela 

fosse reconhecida como um ser independente. Vejamos o que afirma Colling (2004, p. 13): 

Este Universalismo que hierarquizou a diferença entre os sexos, 

transformando-a em desigualdade, mascarou o privilégio do modelo 

masculino sob a pretensa neutralidade sexual dos sujeitos. 

Como se tem chamado o indivíduo humano de homem, e como se representa 

o homem como um ser masculino, foi necessária muita criatividade para 

inventar a mulher como um sujeito autônomo.  

 

A mulher continuamente era representada somente como aquela que só servia para ser 

progenitora, cuidar dos afazeres da casa, dos filhos e do esposo, ou seja, era vista como alguém 

inferior, sem valor, que não poderia opinar em nada e somente obedecer. Se pararmos para 

observar livros, filmes e contos da antiguidade, com certeza, encontraremos mulheres com esse 

perfil. Para os homens, o gênero feminino não podia se igualar a eles e nem mesmo conter 

misturas de papéis, pois essa era uma maneira de mantê-los como os superiores, de sustentar 

uma hierarquia patriarcal. Desse modo, as mulheres não podiam fazer nada além de respeitar 

as regras e seus esposos, já que eram mal vistas aquelas que tentavam fazer o oposto dessas 

regras:  

Poderíamos arrolar e multiplicar as citações que conclamam as mulheres a não 

se misturarem com os homens, permanecendo em sua função caseira e 

materna. As transgressoras destas normas tornam-se homens, traindo a 

natureza, transformando-se em monstros. Estes limites da feminilidade, 

determinados pelos homens, são a maneira clara de demarca a sua identidade. 

Como se a mistura de papéis sociais lhes retirasse o solo seguro (COLLING, 

2004, p. 15). 

 

Porém, levando em conta o século XXI, observamos que as mulheres conseguiram 

conquistar um lugar na sociedade, e podem, relativamente, ocupar os mesmos cargos que os 

homens; pode ditar regras em certos contextos, e, no plano artístico, ganha muito espaço. Como 

falamos anteriormente, essa expressão feminina ligada à força e heroísmo pode ser percebida 

nas produções cinematográficas contemporâneas. Dentre os filmes, podemos citar a Mulher 

Maravilha (2017), Capitã Marvel (2019) e Viúva Negra (2020). Citamos ainda Lisbeth 
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Salander, do filme Os homens que não amavam as mulheres (2011), Katniss Everdeen de Jogos 

Vorazes (2012) e Lara Croft de Tomb Raider (2019). Nesse contexto, também se destacam os 

filmes Malévola (2014) e Malévola Dona Do Mal (2019), com um forte arquétipo ligado aos 

contos de fadas. Em ambos os filmes podemos constatar essas mudanças ocorridas com o 

gênero feminino, sendo que, a princípio, notamos que a personagem é protagonista das 

narrativas fílmicas. Em seguida, observamos que ela, vivendo num mundo ideal, dita as próprias 

regras, por ser a rainha de um reino (Moors). 

Notamos que a personagem Malévola não é uma personagem simples de compreender 

no plano da narrativa cinematográfica: está envolta de uma certa complexidade psicológica. 

Nesse sentido, de acordo com o argumento e roteiro da história da heroína, após ser traída por 

quem acreditava ser o amor de sua vida, este lhe arranca cruelmente as asas. Diante disso, o 

espectador poderia esperar somente ações negativas de Malévola, porém, a protagonista 

surpreende a todos com sua personalidade ambígua, isto é, vingativa, maternal e heroica. 

Malévola era quem liderava/protegia o reino “encantado” e confirmamos isto quando, no início 

da trama, Stefan ainda criança tenta roubar Moors e as três fadinhas chamam por Malévola para 

que resolva a situação e quando houve confronto entre os dois reinos é ela quem está à frente. 

Podemos notar um breve conceito de liderança no trecho a seguir ressaltado por Olívia Tavares 

(2018, p. 50): 

Os sentidos atribuídos a uma liderança parecem variar conforme o gênero de 

quem estiver ocupando tal posição[...] as lideranças femininas seriam 

caracterizadas positivamente como sensíveis e sentimentais, e negativamente 

como incompetentes e ineficientes; enquanto líderes masculinos seriam 

descritos como analíticos e, também, arrogantes[...] posições de liderança 

ainda seriam representadas como majoritariamente masculinas. A matéria 

parece representar feminilidades essencializadas e veicular a impossibilidade 

de sucesso de lideranças femininas associadas a estas representações. 

 

 Malévola mostra essa quebra de padrão em que deve ter sempre líderes masculinos, 

pois estes já nascem com esse perfil de liderança, enquanto as mulheres são caracterizadas como 

incompetentes e que ao tentar liderar seja o que for é tachada por capricho das mesmas e que 

suas ações não alcançariam resultados. Observamos também que, de acordo como se encontrava 

o “estado espiritual” da protagonista, do mesmo modo deparava-se com seu reino, de princípio 

a personagem é apresentada como uma criança feliz e sem maldade, Moors e todos seus 

habitantes enquadravam-se neste mesmo estado de espirito (sorridentes, livres, sem medo, 

cuidando um dos outros e do reino), em seguida, tendo Malévola como adulta e em seu 

momento de vilã que busca por vingança. O reino de Moors se torna sombrio, escuro e coberto 
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de espinhos e todo o povo de Moors fica amedrontado com o perfil cruel de sua protetora e, por 

fim, quando a protagonista adquire um sentimento maternal e se transforma em heroína da 

narrativa fílmica é evidente as transformações no reino de Moors, obtendo as cores de volta, as 

criaturas encontram-se sorridentes, e a paz reina novamente, ou seja, a protagonista está em 

constante mudança: 

Malévola parece ser representada como uma personagem que vai se deslocar, 

e embaralhar, ao longo da trama, esquemas binários como: bem/mal, 

vilã/mocinha, humana/animal, fada/bruxa, dentre outros. Ela parece não se 

posicionar em nenhum dos polos, ao contrário; no mesmo movimento em que 

se aproxima de um, pode se deslocar em direção ao outro e, assim, ocupa essas 

posições ao mesmo tempo, ou indo e vindo entre elas, embaralhando de tal 

forma seus sentidos (TAVARES, 2018, p. 53). 

  

Não podemos caracterizar a personagem somente por um dos determinados trecho dos 

filmes, uma vez que ela não segue fiel em apenas uma personalidade, mas, sim, a várias delas 

de acordo com os acontecimentos que vão ocorrendo, como, por exemplo, a vilã que busca por 

vingança, ou a bruxa que lança a maldição, e, depois, a mãe que protege a princesa como se 

fosse sua filha, para, em seguida, colocar em evidência a heroína que salva a mocinha da 

história. 

 

Malévola versus os outros contos de fadas 

 

  
Figura 1: Malévola (2014)                  Figura 2: Malévola 2 (2019) 

 

A primeira característica diferencial entre as tramas cinematográficas e os distintos 

contos de fadas é a não semelhança quanto ao perfil visual da protagonista: ela tem chifres, asas 

grandes, trajes escuros, em contraposição às fadas com flores como acessórios, vestes claras, 
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sem olhar sombrio como o que existia em Malévola em alguns determinados instantes. Em 

seguida, a mocinha não é salva por um príncipe que lhe dá o “beijo de amor sincero” como se 

vê muito nos contos maravilhosos. Mais uma contestação a se destacar é a vilã se tornar a 

heroína da história, acontecimento pouco provável antigamente, sendo que a vilã era 

representada de forma abominável do início ao fim e não existia essa mudança surpreendente 

que ocorre em Malévola. Além disso, há semelhanças entre os filmes e os contos de fadas, nos 

quais sempre há um castelo, uma princesa que precisa ser salva, o príncipe, a realeza composta 

por pessoas brancas que festejam o batizado da princesa Aurora, fadas e diversos seres 

encantados, como é explicado a seguir: 

Começa com a voz da narradora, que diz “Esta é uma velha história de um 

jeito novo... Veremos o quanto você a conhece [...]”. Assim se cria a 

expectativa em torno do enredo e dos “novos” elementos que este pode 

apresentar. Princesas, príncipes, castelos, monstros, fadas, vilãs, magia e 

finais felizes, personagens protagonistas e antagonistas, bem versus mal. 

Elementos contidos em contos de fada, que conformam femininos marcados 

pelas dicotomias bela ou feia, comportada ou rebelde, boa ou má, sempre isso 

ou aquilo (TAVARES, 2018, p.25). 

Outro ponto que destacamos, que é original do filme Malévola (2014), é o 

questionamento do príncipe Philip ao encontrar com Aurora adormecida: ele começa a admira-

la e elogiar tudo que acha de mais lindo na princesa, mas não se atreve a beijá-la, pois acredita 

que não seja o certo já que eles teriam se visto apenas uma vez na floresta. Então, observamos 

esse impacto de atualidade, segundo o qual as mulheres não querem mais ser tocadas sem 

consentimento, Olívia Tavares (2018, p. 85) ressalta isso na citação abaixo: 

Ao acordar no castelo, Philip encontra as três fadas e se apresenta. Quando 

elas descobrem que ele é um príncipe, puxam-no para dentro do aposento, no 

qual Aurora está deitada, adormecida. Ele olha para ela, fala sobre sua beleza, 

mas quando as fadas dizem para beijá-la, ele questiona se isto seria certo. 

Mesmo assim, acaba por beijar a moça. O questionamento do príncipe também 

é original desta versão, e parece-me alinhado com reivindicações feministas 

que tentam “suspender” o direito dos homens a tocarem nas mulheres sem o 

devido consentimento. 

 

Na verdade, o exato questionamento desse tal “beijo de amor verdadeiro”, trazendo 

para a realidade, é de que é impossível/improvável que uma pessoa se apaixone tão 

profundamente por outra em tão pouco tempo ou à primeira vista, como é o caso dos contos de 

fadas e foi por isso que Malévola, ao lançar a maldição, ironicamente diz que a princesa seria 

salva com o beijo em questão, ela não acreditava nisto, primeiro por ter recebido aos 16 anos o 

“beijo verdadeiro” de Stefan que, em seguida, a traiu e, depois, para provar para sociedade que 
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o amor maternal existe e pode ser considerado como maior que os demais, como é explicado a 

seguir: 

O beijo dado por Philip não tem efeito algum para despertar Aurora; e o beijo 

de amor que vai despertá-la é o dado por Malévola. E a questão deste amor 

ser colocado como o mais verdadeiro parece reiterar “o mito do amor 

materno”, fortalecendo uma posição de feminilidade maternal, naturalizada e 

essencializada, considerada como inerente ao feminino (TAVARES, 2018, p. 

85). 

Mesmo Malévola não sendo mãe biológica de Aurora, ambas criam laços intensos no 

decorrer da criação da jovem moça e esse amor faz a substituição da salvação do amor 

romântico, que, em muitas vezes, nem íntimas as duas pessoas são, assim como a princesa e o 

príncipe, pelo amor maternal que foi criado por uma série de situações ocorridas na convivência 

diária das duas personagens em questão. É visível as semelhanças existentes nos filmes com as 

dos contos de fadas e, com isso, espera-se que as narrações fílmicas se deem também como as 

demais que o herói/príncipe vai enfrentar o vilão, salvar a mocinha e estes serão felizes para 

sempre. Mas ao ouvir de início a narradora dizer “esta é uma velha história de um jeito novo”, 

neste instante, cogitamos algo que diferencia esta história das demais e, ao assistirmos o filme, 

constatamos que realmente existe algo que surpreende os telespectadores: a vilã que, ao adquirir 

sentimentos maternais se transforma em heroína ou a mocinha/princesa e que, talvez por não 

ter mantido convivência com seu pai, decide ajudar e ficar ao lado da pessoa que sempre cuidou 

dela, mesmo que essa seja a bruxa que tenha lançado o feitiço sobre ela. 

 

Malévola: Fada ou bruxa? 

 

Para muitos as bruxas não passam de um mito, ou seres imaginários e Malévola é vista 

como a tal bruxa pelos telespectadores, já que ela lança o feitiço sobre a mocinha indefesa, mas 

seria isso mesmo uma bruxa? No primeiro instante pensamos que bruxa é uma senhora de 

cabelos brancos, com uma verruga enorme no nariz, aparência visual apavorante, um chapéu 

preto pontudo e uma vassoura para se transportar(voar) de um local para outro fazendo suas 

crueldades, pois os contos de fadas e certos filmes sempre fizeram questão de repassar essa 

ideia para seus leitores/telespectadores, porém, sabemos que não é bem assim e que essa 

imagem criada em nossas cabeças é falsa, pois,  

É importante abandonar a imagens da bruxa que foi construída no imaginário 

e reproduzida em contos de fadas e filmes, representadas geralmente por 

velhas horrendas com roupas de farrapos, chapéus pontudos, cheia de verrugas 

e voando em suas vassouras às gargalhadas, este personagem, com exceção 

dos contos, filmes e festas à fantasia, absolutamente, não existe 

(CARVALHO, p. 172-173). 
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Mesmo que essas características de perfil sejam falsas, já que, se levarmos em conta a 

realidade, sabemos que ninguém nunca presenciou alguma bruxa com esses atributos, não 

podemos afirmar que a bruxaria também seja um mito, ao contrário, a bruxaria é considerada – 

por alguns – como uma religião aceita por diversas instituições, como, por exemplo, a forças 

armadas e o sistema legal dos Estados Unidos. Sendo assim, podemos observar que se tem uma 

fantasia exageradamente da ideia de bruxa/bruxaria:   

Dentre as bruxas que conhecemos, nenhuma correspondeu jamais a esse 

estereótipo, exceto talvez em festas à fantasia. 

 Outros podem dizer que “bruxa” é uma pessoa que tem poderes psíquicos. É 

verdade que muitas bruxas afirmam ter poderes psíquicos, mas isso não prova 

se de fato elas os possuem ou não, nem se a simples posse de tais poderes 

transformaria uma pessoa em bruxa. Existem muitos outros elementos para se 

caracterizar uma bruxa. Algumas pessoas podem imaginar vagamente que 

bruxas praticam alguma coisa parecida com vodu. Isso é sinal de que tais 

pessoas interpretam mal tanto a bruxaria como o vodu. O vodu é uma religião 

que combina o cristianismo com o paganismo africano, e seus rituais são 

praticados como um meio de proteção contra a bruxaria (CABRAL, 2008, p. 

9).  

Notamos certa confusão diante desta diversidade de ideias contraditórias sobre 

bruxaria/bruxa, como, por exemplo, o caso de o curandeiro ser bruxo. É certo que ele até pratica 

a magia, porém com o intuito de combater as ameaças ou efeitos das bruxarias. Percebemos, 

deste modo, que grande parte dessas ideias são errôneas, imaginárias e até dedutivas. Para quem 

pretende se aprofundar sobre o assunto, vai encontrar dificuldades e, talvez, esse seja o motivo 

pelo qual as pessoas se prendem no que lhes é dito ou repassado de maneira cinematográfica. 

Mas afinal, qual seria o verdadeiro conceito? Segundo Álvaro Cabral (2008, p. 9): 

1) bruxa é o mesmo que feiticeira: esta é a abordagem antropológica; (2) a 

bruxa adora o diabo: esta é a abordagem histórica para a bruxaria européia; 

(3) a bruxa reverencia deuses e deusas e pratica a magia para boas causas: este 

é o enfoque adotado pela maior parte dos bruxos modernos.  

A personagem Malévola se encaixa no perfil de bruxa/feiticeira, mas não no que diz 

respeito aquela aparência de bruxa/feiticeira como nos contos de fadas. Primeiro ponto que 

citamos refere-se à quando ela transforma um corvo (Diaval) em ser humano ou vice-versa, 

tornando-o suas asas para descobrir os acontecimentos no reino dos humanos. Segundo 

momento aventado para análise é em relação ao uso da magia, quando de um pedaço de madeira 

qualquer ela cria seu cajado para ajudar em sua caminhada, já que a perda de suas asas lhe 

deixou debilitada. E por fim, o momento mais evidente, é a ocasião do feitiço contra a 

princesa/Aurora, justamente nesse período a classificamos como a bruxa má que pratica 

maldade por diversão/prazer e podemos perceber isto na ironia de sua fala e face. 
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A personagem de ficção 

 

Quando pensamos em literatura, a primeira ideia que nos vem à cabeça é o de “belas 

letras”, refletimos inicialmente na estilística que ela traz consigo, sim isto faz parte, mas não é 

somente isso que a define. Literatura é também o romance de cordel, as propagandas e até as 

receitas da cozinha. Pode ser baseada em acontecimentos reais ou ficcionais criados pelo autor, 

cada uma contendo seu particular pessoal: 

Geralmente, quando nos referimos à literatura, pensamos no que 

tradicionalmente se costuma chamar “belas letras” ou “beletrística”. Trata-se, 

evidentemente, só de uma parcela da literatura. Na acepção lata, literatura é 

tudo o que aparece fixado por meio de letras — obras científicas, reportagens, 

notícias, textos de ‘propaganda, livros didáticos, receitas de cozinha etc. [...]o 

critério do caráter ficcional ou imaginário não satisfaz inteiramente o 

propósito de delimitar o campo da literatura no sentido restrito. A literatura de 

cordel tem caráter ficcional, mas não se pode dizer o mesmo dos Sermões do 

Padre Vieira, nem dos escritos de Pascal, nem provavelmente dos diários de 

Gide ou Kafka. Será ficção o poema didático De rerum natura, de Lucrécio? 

No entanto, nenhum historiador da literatura hesitará em eliminar das suas 

obras os romances triviais de baixo entretenimento e em nelas acolher os 

escritos mencionados (CANDIDO, 1968, p. 9). 

As tramas Malévola (2014) e Malévola Dona Do Mal (2019) são textos fílmicos, cuja 

origem vem do papel (com as letras) e migraram para outros suportes. Muitas pessoas se deixam 

evolver profundamente pelas personagens de ficção, tomando partido, se identificando com um 

ou outro personagem, defendendo-o com unhas e dentes. Compreendemos o quão difícil é, por 

vezes, separar a nossa vida real da ficção, afinal, quem nunca se emocionou ao presenciar na 

tv, nas telas dos cinemas, ou ao ler nas páginas de um livro cenas que nos tocam a alma? Não 

há como não se envolver, até porque muitos destas personagens retratam a vida cotidiana das 

pessoas, personificam nossos sonhos, dão asas a nossa imaginação.  

Os seres fictícios não mais são vistos como imitação do mundo exterior, mas 

como projeção da maneira de ser do escritor. E é por meio do estudo dessas 

criaturas produzidas por seres privilegiados que é possível detectar e estudar 

algumas particularidades do ser humano ainda não sistematizadas pela 

Psicologia e pela Sociologia nascentes (BRAIT, 1985, p. 30). 

As personagens de ficção despertam em nós emoções de felicidade ou de desgosto, 

são capazes de nos transportar através da imaginação para junto delas, levando-nos em suas 

aventuras. De forma objetiva, temos geralmente na literatura algumas categorias no que diz 

respeito ao tipo de personagens: 

As personagens classificadas como redondas, por sua vez, são aquelas 

definidas por sua complexidade, apresentando várias qualidades ou 

tendências, surpreendendo convincentemente o leitor. São dinâmicas, são 
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multifacetadas, constituindo imagens totais e, ao mesmo tempo, muito 

particulares do ser humano (BRAIT, 1985, p. 33). 

 

A personagem deste nosso trabalho, a protagonista, é, de algum modo, considerando a 

teoria classificatória de modalidades, classificada como personagem redonda. Ela sofre se 

modifica no percurso narrativo, tanto na aparência quanto na personalidade. É, em certos 

momentos, a fadinha feliz responsável por cuidar do reino, depois, na sequência, a vilã que 

busca por vingança, para, depois se personificar como a heroína que, com amor materno, salva 

a mocinha. Observamos também que sua vestimenta muda de tom de acordo com a 

personalidade que vivencia:  quando ela está com o “espirito em paz” veste tons mais claros e 

quando o “espirito está perturbado” os tons de suas vestes são mais escuros. 

 

Vilã ou heroína? 

 

De acordo com a análise feita nos filmes, pensamos que Malévola na verdade não seja 

a vilã como se medita de primeiro instante e sim a verdadeira heroína, que passou sim por 

momentos que ocasionou maldade, mas isto se deu em decorrência de determinadas situações 

sofridas pela personagem, como se pode ressaltar a traição da pessoa que ama por ambição ou 

sofrimento da perda de suas asas que lhe foram arrancadas cruelmente, com isso daremos início 

a análise dos fatos através de imagens retiradas dos filmes. Assim, analisaremos três figuras 

que representam a fase de criança e jovem de Malévola. Neste instante, observamos que ela é 

pura e sem maldades no coração, que confia no humano (Stefan) mesmo eles sendo de 

“mundos” diferentes. Notamos que não existe mal algum quando a protagonista se permite 

apaixonar-se por Stefan, mesmo sabendo que era algo pouco provável de dar certo, mas ela se 

entrega intensamente sem pensar nas consequências que tudo aquilo poderia acarretar. 

 

 
Figura 3: Primeira aparição de Malévola / Figura 4: Malévola e Stefan – primeiro encontro 

 

Na figura 3 a simplicidade e doçura são evidentes e, ao se presenciar esta imagem, não 

refletimos que se trata de uma personagem vilã que irá causar temor aos demais personagens, 

apenas se nota uma fadinha com perfil distinto das outras pelo tom de suas vestes, asas e outra 
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característica diferencial é o chifre. Na figura 4 retrata o momento onde Stefan tenta roubar o 

Reino de Moors e Malévola, como protetora, é chamada para solucionar a situação. Neste 

momento, observamos que ela pede para ele devolver o que furtou. Não nos esqueçamos, 

porém, que ela faz isso de forma simpática, à base de conversa, sem usar a violência e sente 

que pode ser amiga dele e o permite que volte desde que não traga ameaça ao reino. 

 

 
Figura 5: “Beijo de amor verdadeiro” entre Stefan e Malévola. 

 

A figura 5 mostra o momento dos 16 anos de Malévola e é quando Stefan lhe presenteia 

com o que ele chama de “beijo de amor verdadeiro”. A personagem se entrega tanto ao humano 

que acredita em tudo que lhe é dito, deixando se levar pelos sentimentos da paixão e em seguida 

sofre com o afastamento de Stefan sem receber se quer esclarecimentos.  

 

 
        Figura 6: O despertar da traição de Stefan               Figura 7: A dor da perda de suas asas arrancadas. 

 

 

Nas duas figuras acima (6 e 7) anteriores mostram quando o rei dos homens promete 

para aquele que conseguir matar Malévola, conquistará seu trono e a mão de sua filha em 

casamento. Stefan, ao ouvir isto e sabendo do amor que a personagem sente por ele, vai a Moors 

e chama por Malévola. Ela aparece e o perdoa, mesmo depois de algum tempo se o ver, pois o 

ama, e acredita que ele voltou porque a amava também. A verdade, no entanto, é que ele só 

buscou por ela com o intuito de matá-la e ser o novo rei. Ele sempre foi ambicioso e Malévola 

sabia bem disso. Preferia, porém, acreditar no amor. Confia novamente, e Stefan lhe oferece 

um liquido que a coloca em um sono profundo, criando a ocasião perfeita para o ato de 

crueldade que, mesmo falhando, quanto ao assassinato, ele lhe arranca bruscamente as suas 
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asas, fazendo-a sofrer muito ao despertar. Uma vez mais notamos que Malévola, até então, não 

praticava mal algum e só depois de ter vivenciados essas circunstâncias se torna uma pessoa 

temível. Busca por vingança ao descobrir que Stefan a traiu por ambição e que ele daria uma 

festa em comemoração ao batizado de sua filha e manda convidar a quase todos, menos ela, 

porém esta resolve aparecer e fazer uma surpresa para o rei. 

 

 
          Figura 8: O momento do feitiço                            Figura 9: Malévola e a princesa/Aurora. 

 

Na figura 8 refere-se ao momento do batizado. Malévola já tem rancor em seu coração e, 

para se vingar de quem a traiu, lança contra sua filha um feitiço que cairá ao nascer de seu 

aniversário de 16 anos em sono profundo e só acordará com um “beijo de amor verdadeiro” 

coisa que para ela não existia, pois foi o que recebeu de Stefan o traidor. A figura 9 mostra a 

representação apenas do início de um grande laço de amor maternal que nasce entre as 

personagens. Malévola, mesmo tentando ser má com a criança, não consegue e, ao invés disso, 

ajuda na criação dela. Na verdade, quem auxilia a ocasião é a princesa que desperta na “vilã de 

momento” um amor de mãe, com isto, ela se arrepende pelo feito (feitiço) e tenta fazer de tudo 

para livrar a mocinha do mal que foi lhe destinado, porém parece ser impossível e isso amargura 

imensamente Malévola. 

 

 
Figura 10: Beijo do despertar do feitiço. 

 

Para finalizar a análise do filme Malévola (2014), temos a figura 10, que mostra o 

momento em que a maldição se cumpriu e a princesa adormece. Malévola, já sem saber o que 

fazer, leva o príncipe Philip ao castelo do rei Stefan, enfrentando o labirinto que é feito ferro e 

que a deixa frágil. Apesar de todas as dificuldades, ela não desiste do conceito de levar o 
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príncipe para beijar Aurora, mesmo não acreditando que isso seja possível, porém o desejo de 

salvar a “filha” é tão grande que faz com que tente, mesma que improvável. Após a ideia de o 

beijo do príncipe ter falhado, Malévola, em prantos, vai a cama da adormecida e promete cuidar 

dela todos os dias de sua vida. Quando a beija na testa, a princesa desperta. Desse modo, 

podemos perceber que o amor delas era tão forte e verdadeiro que permitiu a personagem ser a 

heroína da história. 

Ao refletir sobre o filme Malévola Dona do Mal (2019), percebemos o mesmo impasse 

do filme anterior: a personagem sendo tachada como a vilã da narrativa e mesmo ela não se 

importando com os “achismos” dos demais, é afetada, pois a rainha conseguiu que a Aurora 

ficasse contra a “mãe” e não notasse o verdadeiro plano da rainha que era destruir Malévola. A 

protagonista neste filme também tem seu momento de crueldade. Por um determinado período, 

busca por vingança e já não acredita mais na união dos dois reinos como foi dito que aconteceria 

com o casório de Aurora e Philip. Assim, ela luta contra a rainha que tenta destruir Moors. 

Malévola teve a oportunidade de aniquilar a rainha, mas novamente como ela tem uma alma 

boa, deixa de lado a vingança e salva do mesmo modo que no filme antecedente a princesa e 

todo seu reino. 

Não se tem apenas o percurso da superioridade de um herói elevado, mas se 

tem o desvelamento de sua queda e a descoberta de sua maior grandeza na 

queda[...] ele tem em si a dimensão de deus e de homem, de força e de fraco[...] 

O clássico herói trágico nunca é um membro do povo ou da camada média[...] 

Ele como que perde o poder terreno para conquistar um poder espiritual 

(KOTHE, 2000, pp. 24-26). 

 

Malévola seria, talvez, uma vilã trágica que sofre, luta, guerrilha, salva e vivencia 

momentos diversificados, passando pela ocasião da queda como quando sente angustias ou é 

traída, mas também o de conquista de poder espiritual, ou seja, o amor maternal vence/salva o 

seu querer por vingança. Desde o primeiro filme, o objetivo era unir os dois reinos (humanos e 

seres encantados), algo que sempre pareceu impossível para todos aqueles que tentaram, assim 

sendo, não se pode esquecer de destacar também esse outro fato caracterizado heroico de 

Malévola que foi o de conseguir finalmente este estimado acontecimento da união de reinos. 

Considerações finais 

 

Ao fim do percurso, podemos chegar a algumas conclusões. Primeiro, houve por um 

longo tempo em certa época a desigualdade entre homens e mulheres, mas, na atualidade, isto 

mudou e essas criaturas já não são mais vistas como indefesas, como seres que servem somente 

para atuar como donas de casa, mães ou esposas, mas, sim, como aquelas que conquistaram seu 

lugar no mundo e que são representadas agora como gênero forte e dona de si. 
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Segundo, concluímos que houve evolução nos contos maravilhosos, como foi 

observado que o conto A bela adormecida, ainda existia o padrão de conter uma vilã/fada 

má/bruxa, a mocinha que necessita ser salva, e o príncipe que é o herói. Ao adaptar a obra para 

os filmes Malévola (2014) e Malévola Dona do Mal (2019), houve um avanço que faz com que 

a vilã vivencie uma mudança repentina e se torne a verdadeira heroína da trama, surpreendendo 

os telespectadores. 

Terceiro, a personagem analisada não tem perversidade. É a heroína das tramas e seus 

momentos de crueldade aconteceram porque ela foi modificada através das reações às traições 

de que foi vítima. A maldade, no entanto, não fazia parte de sua natureza, por isso ela volta a 

ser a personagem que somente quer proteger seu reino e todos os seus. 

Foi importante esse percurso reflexivo com estes textos fílmicos. Julgamos, 

igualmente, importante ensinar os alunos ou a quem quer que seja que os filmes, para além do 

entretenimento, da distração, pode nos trazer algumas lições e transmitir ensinamentos.  
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MASCULINIDADE HEGEMÔNICA: UMA LEITURA A PARTIR DE 
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Resumo  

É sabido que os papéis ditos femininos e masculinos são determinantes para manutenção de 

uma sociedade patriarcal, ou seja, há padrões de comportamentos que condicionam o que se 

deve fazer e ser para ser mulher ou um homem. Nesse sentido, essa pesquisa perpassa pelo viés 

de um estudo sobre masculinidade, e tem como objetivo identificar e analisar traços 

comportamentais e verbais que remetem a aspectos da masculinidade a partir dos relatos de 

uma mulher de 41 anos, moradora da cidade de Breves-PA, assim como verificar suas 

consequências na vida dessa colaboradora. Para tanto, partimos de uma pesquisa bibliográfica 

– na qual utilizamos autores como Almeida Junior (2006), Connell; Messershmidt (2013), 

Borin (2007) e Dromunt (1980) – e, posteriormente, de campo, com a realização de uma 

entrevista com a citada colaboradora. No que diz respeito aos resultados, destacamos dois: 

primeiro, foi possível perceber, a partir do relato da entrevistada, que seu companheiro 

apresentava algumas características da masculinidade hegemônica; segundo, que, o 

comportamento do parceiro perpassa pela afirmação de sua própria masculinidade, embora 

ambos não tenham a percepção disso. 

 

Palavras-Chave: Masculinidade; Consequências; Mulher. 

 

Introdução  

 

É sabido que os papéis ditos femininos e masculinos são determinantes para 

manutenção de uma sociedade patriarcal, ou seja, há padrões de comportamentos que 

condicionam o que se deve fazer e ser para ser mulher ou um homem. Nesse sentido, essa 

pesquisa perpassa pelo viés de um estudo sobre masculinidade, e tem como objetivo identificar 

e analisar traços comportamentais e verbais que remetem a aspectos da masculinidade a partir 

dos relatos de uma mulher de 41 anos, moradora da cidade de Breves-PA, assim como verificar 

suas consequências na vida dessa colaboradora.  

Para tanto, partimos de uma pesquisa bibliográfica – na qual utilizamos autores como 

Almeida Junior (2006), Connell; Messershmidt (2013), Borin (2007) e Dromunt (1980) – e, 

posteriormente, de campo, com a realização de uma entrevista com a citada colaboradora. 

No que concerne ao meu interesse por essa temática, ele surgiu devido a minha 

inquietação ao ver diariamente muitos casos de violência contra mulher, pois trabalho como 

Agente Comunitário de Saúde e faço visitas rotineiras aos domicílios da minha comunidade. A 

minha presença regular nessas casas criou um elo de amizade entre mim e essas famílias. Nas 

                                                 
32 Os dados desta pesquisa foram apresentados inicialmente no XI Encontro de Estudantes do Curso de Letras de 

Breves- ECLEB, no ano de 2019. 
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minhas incursões diárias era quase rotineiro encontrar mulheres vítimas de violência, e quando 

perguntado a elas o que havia acontecido, na maioria das vezes, elas se retraiam ou ficavam 

com vergonha de falar. Consequentemente, eu me perguntava, mas por que essa violência por 

parte do companheiro? Que sequelas essa violência deixa na vida da vítima? Reflexões como 

essas foram elementos motivadores à realização dessa pesquisa. 

Quanto à estrutura do trabalho, ele se divide em duas partes, a saber: na primeira, 

abordaremos o conceito de masculinidade e os aspectos sociais que regem uma soberania 

masculina sobre a feminina; na segunda, traremos a análise e, por fim, as conclusões. 

 

Conceito de Masculinidade 

 

Os homens, como se sabe, foram beneficiados social e politicamente ao longo dos 

séculos. Mas por quê? O que rege e/ou no que se respaldam essas diferenças socialmente 

construídas entre homens e mulheres? Pois elas existem e “ignorar o privilégio masculino, isto 

é, mantê-lo no plano da invisibilidade, é impedir a compreensão e a solução de determinados 

problemas sociais associados a ele” (ALMEIDA JUNIOR, 2006, p. 3). Esse fato é ratificado 

por Cazés (1999, apud ALMEIDA JUNIOR, 2006, p.10) ao declarar: 

Num complexo e inconcluso processo iniciado há séculos, as mulheres têm 

sido submetidas a condições de dependência, subordinação, exclusão e 

discriminação, tanto na vida cotidiana e nas crenças sobre sua “natureza 

inferior”, quanto nas leis e nas estruturas de organização social. 

 

Para responder a esses questionamentos faz-se necessário, primeiramente, conceituar 

o que é masculinidade, esta que é entendida como “um padrão de práticas [...] que possibilitou 

que a dominação dos homens sobre as mulheres continuasse” (CONNELL; MESSERSHMIDT, 

2013, p.3). 

Dessa forma, a masculinidade abrange diferentes peculiaridades, no que diz respeito 

aos “dogmas” sociais masculinos, dependendo da situação que ela se apresenta. Segundo 

Connell (apud 1995 ALMEIDA JUNIOR, 2006, p. 56), “há diferentes masculinidades e 

relações sociais definidas entre elas. Mais ainda, há relações hierárquicas nas quais algumas 

masculinidades são dominantes enquanto outras são cúmplices, subordinadas ou 

marginalizadas”.  

Nessa perspectiva, compreendemos que não apenas há diversos tipos de 

masculinidades, como também há relações de dominância e subordinação entre elas. Porém, 

como o interesse desse trabalho está voltado a questões referentes, especificamente, à 

masculinidade hegemônica, nos ateremos apenas a ela. 
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Assim, a masculinidade hegemônica tende a ser um mecanismo utilizado para regular 

a dominação da classe masculina em relação à feminina, sempre atrelada à hierarquia de gênero, 

que se trata do embasamento para a masculinidade hegemônica, como é confirmado por Connell 

(1995, apud ALMEIDA JUNIOR, 2006 p. 55):  

Masculinidade hegemônica pode ser definida como a configuração de uma 

prática de gênero que incorpora a resposta aceita ao problema da legitimidade 

do patriarcado, que garante (ou que se ocupa em garantir) a posição dominante 

dos homens e a subordinação das mulheres.  

  
Para Almeida Junior (2006) a possibilidade de se questionar a masculinidade 

hegemônica faz com que o indivíduo masculino busque sempre manter essa hegemonia a todo 

custo, seja por meio do status social de superioridade que lhe é conferido, seja pela pressão 

psicológica, ou mesmo por violência física. 

Ainda em relação à masculinidade hegemônica, ela “deve ser entendida como uma 

dinâmica cultural pela qual um grupo reclama e sustenta uma posição superior na vida social, 

sendo que se relaciona com a dominação cultural na sociedade como um todo” (ALMEIDA 

JUNIOR, 2006, p. 56). 

Ainda para esse autor, a masculinidade hegemônica se mantém impregnada em todas 

as classes sociais, independentemente do prestígio ou poder econômico do indivíduo. Ou seja, 

não é coisa desses ou daquele grupo social, étnico, racial. Essa masculinidade está inserida na 

sociedade brasileira, no seio de todos os lares – com maior ou menor intensidade. 

Em síntese, essa sustentação do padrão de masculinidade está intensamente 

relacionada, sobretudo, à forma natural que membros sociais veem e aprovam essa desigualdade 

existente entre gêneros, tendo seu apoio no artifício histórico, cultural e social que legitima essa 

supremacia masculina, sendo responsável direto por estigmatizar e perpetuar essas práticas 

machistas (ALMEIDA JUNIOR, 2006). 

Dessa forma, esses padrões de masculinidades são o enredo de um sistema cultural 

que, desde sua construção, trata a mulher como um ser inferior ao homem, propagando 

pensamentos e crenças tais como as de que o papel social da mulher é procriar, cuidar da casa 

e dos filhos, e nada mais, além disso. Essas condutas são “[...] construídas nas arenas de 

interação face a face das famílias, organizações e comunidades imediatas [...]” (CONNELL; 

MESSERSCHMIDT, 2013, p.13). 

Partindo desse pressuposto, a masculinidade configura modelos comportamentais que 

os homens devem seguir, como por exemplo, não ser emotivo, não demonstrar sentimento, 
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mandar na esposa. Enquanto a esposa/mulher deve obedecer nunca questionar e não ter 

autonomia na decisão familiar, ou seja, ser sempre subalterna a ele. 

Nesse sentido, essa masculinidade que a figura masculina tanto preza, pode ser apenas 

um artificio utilizado para não demostrar sua fragilidade, medo e incapacidade de contornar 

determinadas situações que necessitem da tomada de atitudes consideradas tipicamente 

femininas pela sociedade.  Esse fato produz certas preocupações nos homens, baseadas em 

crenças preconceituosas, como as de que eles devem prezar por uma imagem de homem-macho, 

isto é, de um homem que demonstre autoridade. Talvez este seja o principal receio dele: 

preservar uma imagem dominante perante o universo masculino. 

 

Algumas Consequências da Masculinidade Observadas a Partir dos Relatos da Vítima 

 

Antes de analisarmos os relatos da entrevistada, é necessário, primeiramente, traçar o 

seu perfil. Nesse sentido, ela tem 41 anos e é dona de casa; estudou até o 5º ano do ensino 

fundamental e tem cinco filhos, sendo dois do primeiro relacionamento e três do último (que 

durou cerca de 18 anos, e ao qual essa pesquisa coletada em 2018 se referirá). Assim como foi 

de comum acordo, foi garantido sigilo quanto à sua identificação, de forma que, nesse trabalho, 

a entrevistada será chamada de M. Portanto, esboçado esse breve perfil da colaboradora, 

partimos para as análises dos seus relatos. 

O início de seu relacionamento com seu parceiro, com o qual viveu por 18 anos, foram 

marcados por agressões, como pode ser percebido no relato: “com duas semanas que eu tava 

com ele, eu levei os [...] dois primeiros tapas no meu rosto. Aí minha gravidez todinha foi 

assim atribulada, que ele só fazia o que ele queria” (M, 41 anos, 2018 - grifos nossos). Nesse 

trecho, observamos que M1 sofreu agressão física, que, de acordo com Casique e Furegato 

(2006 apud BORIN, 2007, p.48):  

É entendida como toda ação que implica o uso da força contra a mulher em 

qualquer circunstância, podendo manifestar se por pancadas, chutes, 

beliscões, mordidas, lançamento de objetos, empurrões, bofetadas, surras, 

lesões com arma branca, arranhões, socos na cabeça, surras, feridas 

queimaduras, fraturas, lesões abdominais e qualquer outro ato que atente 

contra a integridade física, produzindo marcas ou não no corpo - (grifos 

nossos). 

 

Outrossim, o companheiro de M, além de agredi-la ainda tentou agredir uma de suas 

filhas, como pode ser observado nesse trecho: “aí ele pegou queria bater nela com uma corrente 

de bicicleta, eu com a minha outra filha tentamos tirar dele a corrente, até conseguimos, mas 

ele ainda deu um soco em mim” (M, 41 anos, 2018 - grifos nossos).  
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As agressões à colaboradora não ficaram apenas no início do relacionamento, como 

pode ser visto a seguir: 

[...] ele ainda conseguiu me acertar um soco aqui, [...] sabe, aí eu não podia 

falar nada que ele me batia. Aí foi quando ele me deu esse tapa, esse branco 

do meu olho tudo ficou só sangue sabe?! Aí outra vez foi pega sol ele me 

jogou um celular que ficou inchadão meu joelho (M, 41anos, 2018 - grifos 

nossos). 

 

Nesse trecho, percebemos que o agressor buscava manter uma dominação de sua 

esposa por meio da violência física, pois isso fica evidente quando ela declara: “aí eu não podia 

falar nada que ele me batia” (M, 41 anos, 2018 - grifos nossos). Ainda em se tratando de 

violência, M relata ainda, que mesmo grávida, ele não a poupou de agressões físicas: 

Outra coisa uma vez ele me chutou, eu tava grávida da XXXXX, né?!Da 

minha primeira filha com ele. Eu tava sentada assim na porta da cozinha de 

costa assim, ele entrou e me chutou com a bota que ele tinha vindo do 

trabalho (M, 41anos, 2018 - grifos nossos). 

 

Em sua narrativa identificamos, ainda, a recorrência de outro tipo de violência: a 

psicológica, a qual segundo Azevedo (1985 apud, BORIN, 2007, p.50) se caracteriza, “por 

recriminações constantes: desvalorização profissional, rejeição, depreciação, discriminação, 

humilhação, desrespeito e punições exageradas”. Essas agressões são constatadas quando a 

entrevistada narra: 

Aí ele dizia se me deixasse eu ia virá puta, porque quando ele ficou comigo 

eu já tinha duas filhas, [...]. Ele falava que era feia, gorda, velha, que eu tinha 

muitos filhos e que eu nunca ia arrumar ninguém, [...]. Aí tá, quando 

engravidei, ele tornou me abandonar, ele dizia que não era dele o filho, que 

ia medá remédio pra mim abortar (M, 41 anos, 2018 - grifos nossos). 

 

A violência psicológica praticada pelo companheiro de M é em busca de controla-la e 

convence-la de sua desvalorização social e de sua incapacidade de gerir sua própria vida. Nesse 

sentido, houve uma discriminação, por meio de palavras que desenvolveram uma baixa 

autoestima em M, o que contribuiu para a uma depressão, pois de acordo com ela: “foi quando 

eu fiquei com depressão nervosa que só parava no hospital” (M, 41 anos, 2018 - grifo nossos). 

Além disso, as ameaças eram recorrentes por parte do companheiro da entrevistada, 

de acordo com ela: “Eu tinha muito medo, que ele falava se eu o denunciasse, quando ele saísse 

de lá ele tirava um da minha família” (M, 41 anos, 2018 - grifos nossos). E até a ameaçou contra 

a vida dela: “[...] Aí ele acelerou a moto até quase perto da casa da minha irmã e eu correndo 
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na rua, ele dizia que ele ia me deixa alejada, ia passar com a moto por cima de mim, o dia que 

ele me encontrasse na rua” - (M, 41 anos, 2018 - grifos nossos)”. 

Nessa vertente, outra forma de violência foi presente na relação de M, o machismo que 

“[...] é definido como um sistema de representações simbólicas, que mistifica as relações de 

explorações, de dominação, de sujeição entre o homem e a mulher” (DROMUNT, 1980, p.81), 

esse aspecto é observado no relato de M, quando narra:  

Aí eu peguei comecei a sair pra festa, aí de lá quando ele sabia que eu ia pra 

festa, ele ia bater lá, queria brigar saber por que eu saía? Que não queria 

que ficasse com ninguém [...]. Ele me jogou um celular só porque eu ia lavar 

roupa e pega sol, mas eu não tava só de pecinha, eu tava de short pequeno, 

mas tava de roupa, [...]. Eu tava com uma saia e aí só porque era um pouco 

transparente e a minha roupa sempre era pequena devido eu ser magrinha. 

Aí ele pegou rasgou todinha a minha roupa, ele rasgava toda minha 

roupa, só usava a roupa que ele queria - (M, 41 anos, 2018 - grifos nossos).  

 

Nesse trecho ficam evidente as características de um machismo que determina relações 

de poder e domínio sobre a mulher, em que o homem se vê como o polo que domina e a mulher 

como o polo que é dominado e submisso.  

Essas atitudes extremamente machistas, praticadas pelo companheiro de M, 

caracteriza a masculinidade dele, pois se utiliza de sua condição de homem em uma sociedade 

patriarcal para impor condutas para sua companheira. Ditando como ela deve se vestir, se 

portar. Em outras palavras, o esposo ao priva-la de ter sua autonomia na hora de escolher como 

se vestir e/ou de como viver a sua vida fazendo-a se sujeitar a suas vontades e regras, buscando 

manter sua hegemonia sobre M. 

Assim, esses comportamentos tomados como “natural” e “espontâneo” do homem faz 

parte de uma masculinidade hegemônica, e são tratados pela sociedade como argumentos para 

que essas condutas machistas continuem impregnadas em nossa sociedade, como é confirmado 

por Almeida Junior (2006, p. 1): “Esta crença na suposta natureza da masculinidade tem servido 

de justificativa para condutas tipicamente machistas que persistem entranhadas na vida 

cotidiana e nos relacionamentos de modo geral”. 

No que concerne ainda a aspectos de uma masculinidade hegemônica, é importante 

destacarmos que mesmo que ambos não tenham consciência, as atitudes violentas cometidas 

pelo companheiro de M, com o intuito de machucar e amedrontar, são produtos dessa 

masculinidade. 

Assim, em virtude do medo de perder o controle da companheira o homem adota 

condutas extremas de: violência física, psicológica, machista e ameaças contra a vida da 
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parceira. Esse fato nos remete a uma vertente de masculinidade hegemônica, que segundo 

Connell e Messerschmidt (2013, p. 8). “[...] não é surpreendente que em alguns contextos a 

masculinidade hegemônica realmente se refira ao engajamento dos homens a práticas toxicas, 

incluindo a violência física, que estabilizam a dominação de gênero em um contexto particular 

[...]”. 

A partir dos relatos da entrevistada, percebemos que as marcas dessa masculinidade 

hegemônica foram danosas para ela, isto é, a baixa autoestima, a fragilidade emocional e os 

danos psicológicos são provenientes das agressões e humilhações recebidas. Isso é comprovado 

no relato a seguir: 

Foi quando eu fiquei com depressão nervosa que só parava no hospital. [...]. 

Eu tinha muito medo e aí eu saía em pânico quando ouvia o barulho da 

moto zoando atrás de mim eu já pensava que era ele, eu parei até de estudar 

só com medo dele me pega na rua [...]. Assim eu não me ajeitava mesmo e aí 

eu me larguei mesmo me sintia feia mesmo - (M, 41 anos, 2018 - grifos 

nossos).  

 

De acordo com esse relato é perceptível o quanto foi prejudicial para ela viver nessas 

condições de violência e desrespeito, durante aproximadamente 18 anos de convivência. Isto é, 

as humilhações e maus tratos que ela sofreu, foram produzindo sequelas nocivas a sua vida, à 

sua saúde, como foi comprovado pelo depoimento. Dessa forma o esposo de M, lhe privava os 

próprios direitos, como o de ir e vir, o de estudar, o de ter a autonomia familiar e pessoal.  

Com base nas discussões dessa análise, esse estudo nos permitiu ter uma breve 

dimensão do que a masculinidade hegemônica causa na sociedade, em especial, em um 

relacionamento. As consequências são muitas e, na maioria das vezes, as vítimas demoram um 

longo tempo para se recuperar ou talvez nunca supere.  

 

Considerações Finais 

 

A partir das discussões levantadas durante as análises dessa pesquisa, algumas 

considerações podem ser destacadas, dentre elas: primeiramente, de que houve, por diversas 

vezes, violências – psicológica e física – machismo e desrespeito para com a entrevistada; e, 

que o comportamento do companheiro denota que as formas de violências sofridas pelo sujeito 

da pesquisa estão diretamente ligadas à masculinidade hegemônica, ou seja, o estigma de 

dominação e soberania do sexo masculino sobre o feminino está entranhado no seu 

comportamento causando uma série de abusos ao relacionamento.  
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Compreendemos, ainda, que as agressões foram para manter o controle e a obediência 

da mulher, isto é, para demonstrar que ele que é o homem da casa, dono da esposa. Por isso, 

sua autoridade não deve ser questionada por ninguém, muito menos por sua companheira.  

Nessa perspectiva, destacamos também, que o relacionamento agressivo/abusivo 

vivido pela vítima desencadeou problemas sérios a ela, como por exemplo, de sua saúde, de 

cunho psicológico e gerou baixa autoestima. As violências e humilhações sofridas pela 

colaboradora desenvolveram a depressão, fizeram-na duvidar de sua beleza como mulher, além 

de deixa-la com medo de sair de casa.        

Em suma, a masculinidade que emerge no relacionamento do sujeito da pesquisa, faz 

parte de uma construção social que resulta na repressão e soberania masculina. Em outras 

palavras, com a naturalização de comportamentos, como o do companheiro da colaboradora, 

considerados como tipicamente masculinos, a sociedade deixa subentendido uma normalidade 

de violências contra a mulher.  

Por fim, diante do quadro que essa pesquisa revelou, é pertinente considerarmos que 

estudos como estes são importantes e necessários para que haja uma reflexão e sensibilização 

de toda sociedade a respeito dos padrões estabelecidos de masculinidade. 
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Resumo  
O intuito do presente artigo é apresentar uma análise estrutural das personagens Mariana e 

Evaristo presentes no conto “Mariana” (1994), de Machado de Assis. Desse modo, com ênfase 

nas duas personagens citadas, buscaremos identificar em que tipo de personagens elas se 

enquadram. Além disso, objetivamos traçar, a partir do conto, o comportamento social e afetivo 

delas por meio de uma análise mais aprofundada no sentido de identificar, ao longo da narrativa, 

as possíveis mudanças de cunho comportamental das personagens, em especial, de Mariana e 

Evaristo, com a finalidade de caracterizá-las. No decorrer dessa análise, constataremos que a 

trajetória e as ações de ambos, não apenas os tornam interessantes, mas também nos possibilita 

se elas são personagens que se enquadram em planas ou redondas. A partir disso, utilizaremos 

a pesquisa bibliográfica de Forster (apud SOARES, 2007) e Roland Barthes (apud SOARES, 

2007), Barthes (apud BRAIT, 1987) e Forster (apud BRAIT 1987). Ao final, a presente 

abordagem mostra o seguinte resultado: a confirmação de que ambos as personagens se 

caracterizam como sendo planas. 

 

Palavras-chave: Personagens; Estrutura Conto. 

 

Introdução 

 

O intuito do presente artigo é apresentar uma análise estrutural das personagens Mariana 

e Evaristo presentes no conto “Mariana” (1994), de Machado de Assis. Desse modo, com ênfase 

nas duas personagens citadas, buscaremos identificar em que tipo de personagens elas se 

enquadram. Além disso, objetivamos traçar, a partir do conto, o comportamento social e afetivo 

deles por meio de uma análise mais aprofundada no sentido de identificar, ao longo da narrativa, 

as possíveis mudanças de cunho comportamental das personagens, em especial, de Mariana e 

Evaristo, com a finalidade de caracterizá-los. No decorrer dessa análise, constataremos que a 

trajetória e as ações de ambos, não apenas os tornam interessantes, mas também nos possibilita 

se elas são personagens que se enquadram em planas ou redondas. A partir disso, utilizaremos 

a pesquisa bibliográfica de Forster (apud SOARES, 2007), Roland Barthes (apud SOARES, 

2007), Barthes (apud BRAIT, 1987) e Forster (apud BRAIT 1987).  Ao final, a presente 

abordagem mostra o seguinte resultado: a confirmação de que ambos as personagens se 

caracterizam como sendo planas. 

Para melhor desenvolvermos a proposta, este artigo será dividido em três secções: a 

primeira parte será para apresentar os referenciais teóricos que são indispensáveis para a análise 
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das personagens; na segunda iremos desenvolver a análise sobre as duas personagens do conto 

“Mariana” (1994), de Machado de Assis, e na terceira será feita a conclusão. 

 

Personagens de Ficção: quem é este sujeito? 

 

Ao decorrer da leitura do aporte teórico foi perceptivo o quanto é grande a discussão 

que gira em torno desse ser da ficção, isso ocorre certamente por causa da dificuldade que nós 

leitores temos para distinguir uma personagem de um ser humano, um ser de carne e osso. Isso 

decorre muito pelo fato das personagens de ficção retratarem muito bem o real, mas, “afinal de 

contas, diante do leitor há apenas ‘papel pintado com tinta’. Além disso, que outra matéria, que 

outra natureza reveste esses seres de ficção” (BRAIT, 1987, p. 9); ainda com relação a isso, 

Brait levanta a seguinte questão: “a confusão existente entre a relação pessoa — ser vivo — e 

personagem — ser ficcional. Ainda que os termos ‘papéis’ e ‘figuras dramáticas’ indiquem 

possíveis diferenças existentes entre pessoas e personagens” (BRAIT, 1987, p. 10). Em relação 

a essa definição e/ou diferenciação da personagem para a pessoa, ser vivo, que vem causando 

uma certa confusão, a própria Brait vai buscar respostas no dicionário das ciências da linguagem 

com a finalidade de sanar qualquer dúvida. Em suma, como resultado, Brait (1987) julgou 

necessário transcrever o seguinte trecho: 

[...] esquece-se que o problema da personagem é antes de tudo lingüístico, que 

não existe fora das palavras, que a personagem é “um ser de papel”. Entretanto 

recusar toda relação entre personagem e pessoa seria absurdo: as personagens 

representam pessoas, segundo modalidades próprias da ficção. (DUCROT; 

TODOROV apud BRAIT, 1987, p. 10-11). 

  
Do mesmo modo, Muir (apud BRAIT, 1987, p. 42) afirma que “perseguindo os 

princípios estruturais do romance, apresenta a personagem, não como representação do homem, 

mas como produto do enredo e da estrutura específica do romance”. No que se refere à 

personagem, é evidente que o desenvolvimento de uma narrativa gira em torno e/ou depende 

da presença de, no mínimo, um personagem, ou seja, são elas (personagens) que dão vida à 

narrativa. Sobre isso, Barthes (apud SOARES, 2007 p. 46) afirma o seguinte:      

 As personagens funcionam [...], como agentes da narrativa. Isto porque 

depende delas o sentido das ações que compõem a trama”.  Além disso, 

embora alguns críticos venham insistindo na conceituação da personagem 

como um "ser de papel" sem nenhuma identificação com a pessoa viva, ela 

guarda sempre, em sua ficcionalidade, uma dimensão psicológica, moral e 

sociológica” (BARTHES apud SOARES 2007, p. 46). 
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Partimos do pressuposto de que a personagem é alguém muito importante dentro de um 

texto narrativo, pois, certamente, todo texto narrativo tem uma personagem. Nesse sentido, no 

que se refere a importância e até mesmo a obrigatoriedade da presença deste elemento nas 

narrativas, Barthes (apud BRAIT, 1987, p. 95) explica que 

Sem personagem, ou pelo menos sem agente, não existe verdadeiramente 

narrativa, pois a função e o significado das ações ocorrentes numa 

sintagmática narrativa dependem primordialmente da atribuição ou referência 

dessas ações a uma personagem ou a um agente. 

  

Desse modo, ao que parece, a personagem, segundo os teóricos aqui citados, é 

indubitavelmente a peça fundamental dentro de um texto narrativo. Por conseguinte, para que 

seja possível definir as características afim de apresentar a classificação das personagens, será 

imprescindível a abertura de mais um subtítulo abaixo – o que será feito. 

 

Características das personagens 

 

Em suma, a classificação básica das personagens são: principais e secundários. Mas tem 

outras classificações que precisam ser observadas; é o que vamos fazer a seguir. Para Soares 

(2007, p. 49), “tão importante quanto caracterizar as personagens é buscar a funcionalidade dos 

seus caracteres”. Sendo assim, elas (personagens), além de funcionarem como agentes da 

narrativa, também podem ser caracterizados em personagens planas, redondas ou esféricos, 

como podemos observar na citação abaixo: 

[...] as personagens, [...] podem ser classificadas em planas e redondas. As 

personagens planas são construídas ao redor de uma única ideia ou qualidade. 

Geralmente, são definidas em poucas palavras, estão imunes à evolução no 

transcorrer da narrativa, de forma que as suas ações apenas confirmem a 

impressão de personagens estáticas, não reservando qual- quer surpresa ao 

leitor. Essa espécie de personagem pode ainda ser subdividida em tipo e 

caricatura[...] (FORSTER apud BRAIT, 1987, p. 40 – 41).  

  

Em contraste com as personagens planas, temos as personagens redondas ou esféricas, 

que são aquelas que mudam, transformam-se e têm a capacidade de surpreender o leitor a 

qualquer momento do texto, como podemos observar com mais clareza na definição de Forster 

(apud BRAIT 1987, p. 41): 

 As personagens classificadas como redondas, por sua vez, são aquelas 

definidas por sua complexidade, apresentando várias qualidades ou 

tendências, surpreendendo convincentemente o leitor. São dinâmicas, são 

multifacetadas, constituindo imagens totais e, ao mesmo tempo, muito 

particulares do ser humano. 
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Embora cientes de que existem outros elementos que dizem respeito às personagens, 

utilizaremos apenas da concepção de personagens planas e redondas (FORSTER), para fazer 

uma breve análise estrutural de duas personagens do conto “Mariana” (1994), de Machado de 

Assis. 

 

Análise estrutural das personagens Mariana e Evaristo do conto “Mariana” 

 

O conto “Mariana” (1994) foi escrito por um dos grandes nomes da literatura brasileira, 

o escritor Machado de Assis, que tem obras que se enquadram na fase do Romantismo (ou 

amadurecimento), assim como na fase do Realismo (ou de maturidade). O conto “Mariana”, 

no caso, enquadra-se no Realismo Brasileiro, pois o mesmo retrata com naturalidade o 

comportamento humano, social e psicológico de suas personagens, o qual é uma característica 

do realismo. 

O conto “Mariana” (1994) trabalha com a velha crítica das relações amorosas. A 

narração gira em torno de um triangulo amoroso que tem no topo Mariana, em uma ponta 

Evaristo e na outra Xavier, o esposo de Mariana. Evaristo e Mariana tiveram um romance em 

1972; após serem separados por pressão da família de Mariana, Evaristo parte para a Europa 

com o intuito de passar apenas dois ou três anos, mas acaba ficando muito mais. Evaristo é um 

rapaz apaixonado, mas não muito compromissado com seu país e com a vida, ao que parece, 

pois, de acordo com o narrador, “tinha saído do Rio de Janeiro em 1872, e contava demorar-se 

1874 ou 1875, [...], mas o viajante põe e Paris dispõe” (ASSIS, 1994, p. 1). Além disso, diz o 

narrador: 

Uma vez entrando naquele mundo, em 1873, Evaristo deixou-se ir ficando, 

além do prazo determinado; adiou a viagem um ano, outro ano, e afinal não 

pensou mais na volta. Desinteressara-se das nossas coisas; ultimamente nem 

lia os jornais daqui; era um estudante pobre da Bahia, que os ia buscar 

emprestados, e lhe referia depois uma ou outra notícia de vulto.   

  

E, após 18 anos, ao ser indagado por um repórter sobre notícias do Brasil, diz ainda o 

narrador do conto: “em novembro de 1889, entra-lhe em casa um reporter parisiense, que lhe 

fala de revolução no Rio de Janeiro, pede informações políticas, sociais, biográficas. Evaristo 

refletiu” (ASSIS, 1994, p. 1); surge uma saudade súbita e Evaristo decide retornar ao seu país. 

Assim que chega ao Rio de Janeiro, um amigo lembra-lhe de Mariana, um antigo amor. Logo 

Evaristo se pega a questionasse:  
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Que será feita de Mariana? Repetia, agora descendo a rua da assembleia. 

Talvez morta... se ainda viver, deve estar outra; há de andar pelos seus 

quarenta e cinco... upa! quarenta e oito; era mais moça que eu uns cinco anos. 

Quarenta e oito... Bela mulher; grande mulher! Belos e grandes amores!” 

(ASSIS, 1994, p. 2) 

 

Saudoso, a voz narrativa fala que “dias depois apeava-se ele de um tílburi à porta de 

Mariana, e dava um cartão ao criado, que lhe abriu a sala” (ASSIS, 1994, p. 2). Nesse meio 

tempo em que o criado foi anunciar sua chegada, Evaristo aguada na sala, sentado em uma 

poltrona que está de frente para uma foto de Mariana ainda jovem, no momento em que o rapaz 

admira a beleza da jovem moça no quadro acontece algo surpreendente, como se lê na referida 

passagem: “Mariana desceu da tela e da moldura, e veio sentar-se defronte de Evaristo, [...] 

estendeu os braços sobre os joelhos e abriu as mãos. Evaristo entregou-lhes as suas, e as quatro 

apertaram-se cordialmente” (ASSIS, 1994, p. 3). Naquele momento, Evaristo ouve da Mariana 

do quadro, tudo que ele gostaria de ouvir da Mariana real. Em suma, tem-se um rapaz 

enamorado que reencontra um antigo amor e a encontra casada. Mas como não é o enredo que 

nos interessa aqui, mas sim, as personagens, vamos, portanto, a elas, de forma mais específica. 

Mas, se por um lado a personagem Evaristo não se interessava pelas coisas do seu país, 

por outro, interessava-se é muito por uma certa senhora: “Que será feito de Mariana? perguntou 

Evaristo a si mesmo, no largo da carioca, ao despedir-se de velho amigo, que lhe fez lembrar 

aquela velha amiga” (ASSIS, 1994, p. 1). 

E se até o momento da narrativa em que Evaristo se encontra acomodado, sem pensar 

em coisas do Brasil, temos uma personagem plana; já quando ele reencontra Mariana, sua 

aparente apatia, desinteresse e até certa dose de “tontice” deixam de existir e então ele se revela 

um Evaristo passional, conduta que se for praticada é capaz de mudar a trajetória da personagem 

ao decorrer da narrativa conforme pode ser observada no trecho: 

— Tu o amas, insistiu ele. 

Mariana refletiu um instante. 

— Para que hás de revolver a minha alma e o meu passado? disse ela [...] 

— Tu o amas, tornou Evaristo, e esta idéia apavora-me, ao mesmo tempo 

Que me aflige, porque eu sou capaz de matá-lo, se tiver certeza de que ainda 

o amas. (ASSIS, 1994, p. 4 - grifos nosso). 

  

Uma das características de Evaristo, notável ao decorrer da leitura do texto, é o fato de 

ele ser um rapaz que não desiste fácil de seu objetivo, e nunca esquecera de Mariana, sua grande 

paixão, pois ele resolve voltar a casa de Mariana com o propósito de ter seu amor correspondido 
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pela moça, mas ao chegar na casa ele presencia a morte de Xavier, o marido de Mariana. Assim, 

Evaristo é levado participa de todos os eventos fúnebres. Após isso, ele 

Deixou passar alguns dias, e foi fazer a sua visita de pêsames; mas, tendo dado 

o cartão, ouviu que ela não recebia ninguém. Foi então a São Paulo, voltou 

cinco ou seis semanas depois, preparou-se para embarcar; antes de partir, 

pensou ainda em visitar Mariana, — não tanto por simples cortesia, como para 

levar consigo a imagem, — deteriorada embora, — daquela paixão de quatro 

anos (ASSIS, 1994, p. 7) 

 

Além disso, Evaristo é uma personagem que, ao decorrer da narrativa, se comporta 

sempre seguindo a mesma linha, ou seja, sempre em busca de notícias, e até mesmo que seu 

amor seja correspondido por Mariana. Mediante a esses comportamentos de Evaristo ao longo 

da narrativa, pode-se dizer que ele é uma personagem plana, já que esses tipos de personagens 

― “são construídas ao redor de uma única ideia ou qualidade. [...]não reservando qualquer 

surpresa ao leitor” (FORSTER apud BRAIT, 1987, p. 40-41). Eles não mudam, não evoluem e 

também não sofrem nenhuma transformação mais profunda ao decorrer da narrativa, quer dizer, 

Personagens planas jamais surpreendem o leitor, e isso é uma das principais características deste 

tipo de personagem. 

Quanto à Mariana, ela é uma moça de fibra, e bem convicta no que quer para sua vida, 

uma vez que ela sofre bastante no transcorrer da narrativa, e uma das causas de tanto sofrimento 

é sua separação de Evaristo, que ocorreu após a pressão de sua família, fato que quase leva 

Mariana a morte: “quando a mãe de Mariana, sabendo de tudo, corajosamente se interpôs e os 

separou. Mariana resolveu morrer, chegou a ingerir veneno, e foi preciso o desespero da mãe 

para restituí-la à vida” (ASSIS, 1994, p. 5). 

Todavia, mesmo Mariana possuindo uma paixão antiga por Evaristo jamais passa pela 

cabeça dela separar-se de seu esposo Xavier, o que nos leva a dizer que Mariana é uma mulher 

fiel a seu matrimonio e que mantém sua plenitude, como podemos observar a seguir:  

Mas já agora hás de consentir que te diga tudo, porque a minha índole não 

admite meias confidências, [...] não venha outra vez com essa eterna 

desconfiança, [...] Que quer você que eu faça? Xavier é meu marido; não hei 

de mandá-lo embora nem castigá-lo, nem matá-lo, só porque eu e você nos 

amamos (ASSIS, 1994, p. 3- 4) 

 

Mariana sofre tanto “que a dor parecia alquebrá-la mais que os anos” (ASSIS, 1994, p. 

6), dor essa que se torna ainda maior em razão de Xavier o esposo de Mariana está muito doente, 

ao ponto de expirar: “Mariana, desgrenhada ao pé do leito, tinha os olhos mortos de vigília e de 

lágrimas. Quando Xavier, depois de longa agonia, expirou” (ASSIS, 1994, p. 6); após a morte 
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de seu marido Xavier, Mariana sofreu copiosamente, pois ela sempre foi apaixonada a seu 

marido, como pode ser lido nessa passagem: 

Mariana correu ao cadáver, abraçou-se a ele, soluçando desesperadamente, 

dizendo-lhe os nomes mais querido e ternos. [...]Evaristo acompanhou o 

enterro[...]. No cemitério, falou a um dos parentes de Xavier, confiando-lhe a 

pena que tivera de Mariana. 

— Vê-se que se amavam muito, concluiu. 

— Ah! Muito, disse o parente. Casaram-se por paixão; [...]. (ASSIS, 1994, p. 

6-7). 

Temos em Mariana a figura de uma mulher triste e até certo ponto infeliz, hora pela 

morte do marido, hora pelo amor que sentia por Evaristo, um amor que não poderia ser 

correspondido, pois ela era casada. Apesar de tanto sofrimento, a moça foi forte o suficiente 

para suportar a dor da perda.  

Em virtude de Mariana ser uma mulher fiel ao casamento, como pode ser constatado no 

decorrer do texto, esse amor e fidelidade fez com que a moça ignorasse o amor que tinha por 

Evaristo, mesmo após a morte de seu esposo. Quanto a classificação da personagem, Mariana 

também pode ser classificada como uma personagem plana, pois, apesar do amor que ela e 

Evaristo tinham um pelo outro, e que foi demostrado ao decorrer da narrativa, a moça 

comportou-se sempre da mesma forma, seguindo uma mesma linha dentro do texto. Vale 

lembrar que essas personagens (plana) “são construídas ao redor de uma única ideia ou 

qualidade. [...]não reservando qualquer surpresa ao leitor” (FORSTER apud BRAIT, 1987, p. 

40-41). Foi o que aconteceu com Mariana, ela não surpreendeu o leitor, pois a personagem 

manteve suas características do início ao fim de sua trajetória, uma mulher de caráter que apesar 

de todo sofrimento teve a capacidade de honrar seu matrimonio, mantendo-se fiel e íntegra a 

seu esposo mesmo após seu falecimento.      

 

Conclusão 

 

Após a análise, conclui-se que, a figura da personagem e a peça fundamental para o 

desenvolvimento de uma narrativa. Podemos concluir também, agora em relação à classificação 

das personagens analisados, levando em consideração as concepções teóricas utilizadas que 

Evaristo, por seguir uma mesma linha dentro da narrativa, sempre buscando notícias de 

Mariana, assim  não gerando nenhuma surpresa ao leitor, pode ser classificado como 

personagem plana, já Mariana, classificamos também como personagem plana, apesar de viver 

um verdadeiro martírio ao decorrer da narrativa, as vezes pela doença e consequentemente 

morte de seu esposo, outras vezes pelas investidas de Evaristo, seu grande amor, outro fato 
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relevante que  contribuiu para que Mariana fosse considerada personagem plana, foi o amor 

que ela e Evaristo tinha um pelo outro, e que foi demostrado ao decorrer da narrativa, mas, ao 

final Mariana vira a costa para o rapaz, seguindo fiel e integra a seu esposo. É importante 

lembrar que esses personagens (plana) “são construídas ao redor de uma única ideia ou 

qualidade. [...]não reservando qualquer surpresa ao leitor” (FORSTER apud BRAIT, 1987, p. 

40-41). 

Ressalta-se que o conto tem outros personagens que podem ser analisados, vale lembrar 

que a proposta desse artigo se restringiu a apenas dois personagens. Assim, espero ter atingido 

o objetivo deste artigo que era analisar estruturalmente as personagens Mariana e Evaristo. O 

conto “Mariana” é cercado por muita história que vai de tentativa de suicídio e até mesmo 

suspeita de adultério, temos esses e outros fatos bastante relevante que ainda podem ser 

analisados mais profundamente neste conto. 
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Resumo 

O presente texto é parte da pesquisa de Mestrado Acadêmico em Educação e tem como tema a 

gestão da política de assistência estudantil cujo objeto é o Programa de Bolsa Permanência no 

ensino superior público. O objetivo para este trabalho é discutir alguns conceitos e orientações 

legais acerca do Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES, tendo em vista as 

implicações do Programa Permanência na vida de alunos no âmbito da UFPA. 

Metodologicamente o trabalho foi produzido a partir do estudo de alguns documentos oficiais 

e a leitura de produções sobre o tema. Os resultados apontaram que os marcos legais da política 

de assistência estudantil no ensino superior público contribuíram para sua expansão, contudo, 

ainda existem inúmeros desafios para sua consolidação. Sua importância na vida acadêmica dos 

alunos se evidencia para além da assistência econômica, necessitando de acompanhamento 

psicossocial e pedagógico. Dessa forma, considerando o contexto socioeconômico da região 

amazônica, ter uma política de assistência estudantil fortalecida é substancial para que os alunos 

da classe trabalhadora acessem e permaneçam no ensino superior público. Portanto, tendo em 

vista a expansão da política de assistência estudantil e sua importância para a formação dos 

alunos da UFPA, é preciso que o Estado garanta os meios necessários para que ela se efetive e 

para que a educação seja vivenciada com qualidade. 

 

Palavras-chave: Educação Superior; Assistência Estudantil; Programa Bolsa Permanência.   

 

Introdução 

 

O acesso e a permanência à educação, de modo geral, e à educação superior, em 

particular, tem sido negado a grande maioria da população brasileira e, como tal, se constituído 

em um tema de pesquisa com diferentes recortes em vista do direito a educação ser uma garantia 

nos textos das legislações, dentre elas na Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988). 

Tal problemática é expressão da crise econômica e humanitária do capitalismo real e 

seus desdobramentos na educação superior brasileira que torna necessária a construção de uma 

contra-hegemonia por meio de políticas sociais que incorporem as demandas da classe 

empobrecida e sejam, assim, elemento para a construção da superação da sociedade de classes 

como alternativa à barbárie (SOUZA JÚNIOR, 2010). 
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sensu. Desenvolve pesquisa na área de políticas públicas com recorte para gestão e formação. Tem doutorado em 
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Nesse sentido, faz-se necessário compreender o contexto histórico e socioeconômico 

marajoara para apreender a constituição da questão social nessa mesorregião e seus 

desdobramentos para a educação da classe empobrecida. 

Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo discutir alguns conceitos e 

orientações legais acerca do Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES, tendo em 

vista as implicações do Programa Permanência na vida de alunos no âmbito da UFPA.  

Metodologicamente o trabalho foi produzido a partir do estudo de alguns documentos 

oficiais e a leitura de produções sobre o tema, com pesquisas realizadas em sites como o Banco 

de Teses de Dissertações da CAPES, domínio público, Scielo e Programa de Pós-Graduação 

em Educação (PPGED).  

Nesse sentido, o texto está constituído em três subdivisões. Na primeira parte realiza-

se uma abordagem sobre a política de assistência estudantil no contexto de expansão do ensino 

superior público, onde são apresentados os marcos legais que a instituíram enquanto política 

pública e os desafios que vivencia. A segunda parte contém um apanhado histórico sobre o 

processo de interiorização do ensino superior público na mesorregião do Marajó e da 

importância da política de assistência estudantil para garantia da permanência dos alunos em 

situação de vulnerabilidade social. E por fim, o terceiro tópico traz uma breve análise do 

desenvolvimento da política de assistência estudantil no Campus Universitário do Marajó – 

Breves, com ênfase no Programa Permanência, apresentando os critérios e condicionalidades 

do programa e suas implicações na vida acadêmica dos alunos beneficiários.  

 

A Política de Assistência Estudantil no Contexto de Expansão do Ensino Superior Público 

Brasileiro 

 

A política de expansão do ensino superior público brasileiro garantiu o acesso dos 

alunos da classe empobrecida ao ensino superior, no entanto, este público que vivencia as mais 

diversas formas de desigualdades necessitou para além do ingresso, de mecanismos que 

promovessem a permanência na universidade em oposição a evasão, que tem entre suas causas 

as dificuldades socioeconômicas dos estudantes (CASTRO, 2008).  

Em relação a permanência, a partir da literatura existente sobre este tema, Araújo 

(2013), a identifica como a manutenção do estudante durante todo o percurso acadêmico até a 

integralização do curso. Já a categoria acesso está ligada para além de entrar na universidade, 

vinculando-se a concepção de “fazer parte”, participar, ser inserido e acolhido em uma 

dimensão de pertencimento e à práxis criativa (SILVA E VELOSO, 2013) apud (SILVA E 

FERNANDES, 2017). 
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Assim, o aumento das vagas nas universidades públicas tornou o acesso ao ensino 

superior, de alunos da classe pobre, mais fácil, contudo, a permanência constitui-se como novo 

desafio para as instituições educacionais. A resposta para tal problema expressou-se na 

necessidade de fortalecimento e consolidação da política de assistência aos estudantes por meio 

de: “monitoramento e acompanhamento de suas trajetórias acadêmicas, auxiliando-os com 

bolsas de estudo, cursos suplementares, alojamento e alimentação” (CASTRO, 2008, p. 249).  

O desafio para institucionalização, fortalecimento e consolidação da política de 

assistência estudantil não é uma demanda recente, perpassa toda sua trajetória histórica, pois, 

as políticas sociais são mediações do Estado nos conflitos de classe visando dar respostas as 

reivindicações do proletariado frente a degradação de suas condições de vida, bem como 

alternativa a crise do capital, atendendo as funções econômicas e sociais do Estado (PEREIRA, 

2009).  

Assim, segundo Mészáros (2008), os processos educacionais e os processos sociais de 

reprodução estão amplamente ligados, sendo a transformação da educação para além do capital 

somente possível com a transformação do quadro social, o que implica na necessidade de 

construção de mecanismos que possibilitem o acesso da classe pobre à educação a fim de 

reverter a alarmante situação de desigualdade social presente na sociedade.  

Desse modo, sendo a sociedade espaço de contradições, as políticas sociais também 

são aproveitadas pela classe dominada como oportunidade para atender suas necessidades, 

possibilitando a construção de meios que permitam o desenvolvimento das potencialidades 

humanas e futura superação da sociedade de classes, uma vez que o pleno exercício dos direitos 

sociais, e a universalização da educação, não é possível na sociedade do capital (DARCOLETO, 

2016). 

Dessa forma, a política de assistência estudantil no ensino superior brasileiro enfrentou 

desde seu início, com as primeiras ações nos anos de 1930, diversos entraves e garanti-la 

enquanto direito que atendesse os interesses da classe pobre perpassou por um longo processo 

de lutas e mobilizações dos movimentos sociais.  

O primeiro marco da institucionalização de tal política enquanto direito expressou-se 

na Constituição de 1934, e posteriormente, na década de 1970, a criação do Departamento de 

Assistência ao Estudante (DAE), extinto em 1980, tornando as ações de assistência 

fragmentadas e de responsabilidade de cada instituição de ensino, implicando em ações 

pulverizadas e com fortes traços de assistencialismo.  

Tal quadro apresentou reversão com a Constituição Federal de 1988, que regulamentou 

a assistência estudantil na educação superior possibilitando a implantação da Política Nacional 
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de Assistência Social (PNAES), com significativo avanço em sua concepção enquanto direito 

social (IMPERATORI, 2017). 

Contudo, a assistência estudantil ainda está em processo de consolidação, 

representando importante estratégia de enfrentamento as desigualdades sociais no que concerne 

ao acesso e permanência no ensino superior aos alunos da classe empobrecida. 

 

Interiorização da Universidade Federal do Pará para o Campus Universitário do Marajó 

– Breves 

 

Visando dar respostas as demandas sociais e de socialização do capital por formação 

educacional e profissional na mesorregião do Marajó, o Estado iniciou uma política de 

interiorização das universidades públicas. Essa política permitiu que a Universidade Federal do 

Pará se expandisse, a partir de 1990, formando os campis de Soure e posteriormente o de Breves 

(CRISTO, 2017) sendo posteriormente regulamentado enquanto campus administrativamente 

autônomo por meio do novo estatuto da UFPA, no ano de 2006. 

Desde o início de suas atividades o Campus Marajó – Breves vem buscando formar 

profissionais sob uma perspectiva de educação para além das necessidades do capital, afim de 

promover o desenvolvimento humano da região.  

Para compreender a que perspectiva de educação estamos nos referindo, é necessário 

adentrar nos pensamentos de Frigotto (2010), que ao realizar uma análise conceitual sobre a 

educação na sociedade capitalista a concebe enquanto constitutiva e constituinte das relações 

sociais e, portanto, espaço de disputas entre as classes sociais, que visam submeter seus fins 

sociais aos seus interesses a partir de duas perspectivas antagônicas. A classe dominante tem 

na educação um meio para formar trabalhadores polivalentes que atendam as sociabilidades do 

capital. Os trabalhadores tomam a educação sob a perspectiva do desenvolvimento de suas 

potencialidades e apreensão do saber social para atingir seus objetivos enquanto classe 

dominada.  

A partir desses entendimentos é que ressaltamos a importância da educação pública 

por meio do campus universitário do Marajó – Breves, que busca expandir o acesso e 

permanência na educação superior às pessoas da classe proletária a fim de que eles possam 

usufruir de seus direitos sociais de cidadãos.  

Atualmente, no ano de 2019, o campus atende um total de 1.053 (mil e cinquenta e 

três)35 alunos nos cursos de licenciatura em pedagogia, ciências naturais, letras, matemática e 

                                                 
35 Dados obtidos junto à Secretaria Acadêmica do Campus de Breves, no dia 19/03/2019, o qual apresenta 

variabilidade em decorrência do ingresso de calouros e evasão dos discentes ativos.  
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bacharelado em serviço social, ofertados na Cidade de Breves e em municípios vizinhos, por 

meio de turmas flexibilizadas nas cidades de Portel, Melgaço, Bagre, Curralinho e São 

Sebastião da Boa Vista.  

A expansão do ensino superior nos municípios do Marajó evidencia o resultado de 

lutas sociais por investimentos na política educacional, e a transformação socioeconômica e 

humana da mesorregião, que vem contribuindo diretamente para a educação básica por meio da 

formação de professores e de profissionais críticos e propositivos.  

Segundo Rossi (2019), apoiado na tese 1 de Marx em sua crítica ao materialismo 

clássico sensorial de Feuerbach, a educação é fundada pelo trabalho e este, em sua forma 

abstrata, é o fundamento da sociedade de classes. Portanto, a educação pode contribuir para 

uma defesa apreensão de saberes universais, mas não é o motor da transformação da sociedade 

de classes.  

É dessa forma que a educação superior no Marajó precisa ser democrática, a fim de 

que a classe trabalhadora possa acessar conhecimentos universais que os formem em uma 

dimensão ontológica, para que quando os alunos forem inseridos no mercado de trabalho, eles 

tenham neste não apenas a dimensão abstrata, mas também a dimensão da atividade prática 

humana sensível que busque a transformação social.  

Desse modo, segundo Bezerra (2014), as ações de expansão do ensino superior público 

no Brasil tiveram início no governo Lula, a partir de 2003, que pautado em um modelo 

econômico neodesenvolvimentista, investiu na política de expansão das universidades federais 

criando os programas REUNI, PARFOR, UAB e PROUNI, com a finalidade de aumentar o 

número de vagas nos campis e nas instituições privadas, possibilitando o ingresso no ensino 

superior das pessoas da classe empobrecida. 

 O aumento do acesso e o novo perfil socioeconômico dos ingressantes gerou a 

necessidade de políticas de assistência estudantil que garantissem, além do acesso, a 

permanência dos estudantes em situação de vulnerabilidades socioeconômicas durante seus 

estudos até a diplomação (BEZERRA, 2014). 

 

A política de Assistência Estudantil na UFPA e no Campus Universitário do Marajó – 

Breves 

 

Na UFPA, a Política de Assistência Estudantil foi delineada a partir de um estudo do 

Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários Estudantis (FONAPRECE), o qual 

identificou um perfil de vulnerabilidade socioeconômica nos estudantes que necessitavam de 

políticas de apoio para se manterem ao longo dos estudos (Jornal Beira do Rio, 2017). 
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Seguindo tais linhas diretivas, foi criado o Programa Institucional de Assistência e 

Integração Estudantil (PROAIS) com o objetivo de assistir os estudantes da graduação em 

regime presencial que se encontrem em situação de vulnerabilidade socioeconômica visando 

garantir a qualidade de suas formações durante o percurso acadêmico até a integralização. Este 

programa tem como um de seus eixos a Assistência Estudantil, na qual está o Programa 

Permanência (UFPA, 2018). 

O Programa Permanência da Assistência Estudantil, foco desta proposta de estudo, é 

um programa no qual estão incluídos diversos auxílios financeiros, visando atender discentes 

que estejam regulamente cursando prioritariamente a primeira graduação em regime presencial 

e que se encontrem em situação de vulnerabilidade socioeconômica, a fim de prover gastos com 

moradia, alimentação, transporte e material acadêmico.  

Dessa forma, atender as necessidades básicas dos estudantes é uma forma de contribuir 

para sua permanência na universidade, tendo em vista o contexto de pobreza onde estão 

inseridos, na contramão da lógica de responsabilização dos indivíduos por suas condições de 

pobrezas, uma vez que estas são dadas a partir de um contexto mais complexo, não sendo fruto 

de suas incompetências (PEREIRA, 2008). 

A não responsabilização dos sujeitos por suas condições de pobreza vem na contramão 

da lógica do capital, pois, segundo Rossi (2019), vivemos em uma correlação de forças 

construídas historicamente onde diversos interesses antagônicos vivem em disputa buscando a 

hegemonia de seus projetos societários. Desse modo, nossas simples vontades não são 

suficientes para construirmos nossos caminhos de modo paralelo à dinâmica e movimentos 

presentes na sociedade. Esse discurso pode ser muito perigoso, pois, aí legitimam-se os 

fundamentos da desigualdade social desde a educação inicial até o ingresso no mundo do 

trabalho assalariado.  

Entretanto, é preciso considerar que as políticas sociais são mediações do capitalismo 

na sociedade de classes afim de manter a ordem e a hegemonia, e que a partir da crise do Estado 

de bem-estar social, este sistema sofreu alteração em sua dinâmica, com acirramento da 

ofensiva neoliberal, demandando pela eliminação das garantiras sociais e dos controles 

mínimos os quais constituíam-se em obrigação para sua existência naquele período, mas que 

agora são um limite à sua reprodução (PAULO NETTO, 2012).  

Entre os critérios das políticas assistenciais está a renda, o que as tornam seletivas. Tal 

critério também está presente no Permanência, que abrange: a Renda Familiar per capta 

(RFPC), onde o discente deve comprovar renda familiar mensal de até três (03) salários 

mínimos vigentes, sem ultrapassar da renda per capita de (1,5) um salário-mínimo e meio; a 
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Forma de Ingresso (FI); Situação de Moradia do discente (SM) e inscrição familiar no 

CadÚnico ou em Benefícios de Programas Sociais (BPS)36. Assim, as políticas assistenciais 

estudantis são seletivas e selecionam os mais vulneráveis em um cenário de inúmeros 

estudantes pobres indo de encontro a um dos princípios da assistência social, o de atendimento 

à quem dela necessitar. 

Contudo, as políticas estudantis são importantes para a formação de alunos da classe 

pobre, pois, em face da pobreza material eles precisam de meios que lhes permitam permanecer 

estudando para apropriarem-se de conhecimentos e habilidades que contribuam na organização 

para além da sociabilidade do capital (DARCOLETO, 2016). 

Embora existam diversas críticas às políticas sociais, a realidade material onde os 

trabalhadores estão inseridos revela sua importância para construção de mediações que 

garantam suas sobrevivências em uma sociedade cada vez mais hostil. Assim, de acordo com a 

tese 2 de Marx ao criticar o pensamento de Feuerbach, a realidade material exerce preeminência 

na avaliação das políticas públicas, pois, primeiro devem vir os fatos, para em seguida vir o 

pensamento, uma vez que a desvinculação entre realidade e pensamento resulta em uma 

concepção puramente escolástica (ROSSI, 2019). 

Após a concessão dos auxílios e durante a vigência destes, os estudantes contemplados 

terão seus desempenhos acadêmicos avaliados pedagogicamente e deverão manter Coeficiente 

de Rendimento (CR), de, no mínimo, 5, o que corresponde ao conceito de Regular (UFPA, 

2018). 

Considerar a qualidade na formação implica compreender que o desempenho dos 

alunos não está ligado apenas a competência, mas perpassam uma dinâmica que inclui as 

oportunidades, vivência escolar e acesso aos meios culturais. Nesse sentido, garantir auxílios 

financeiros aos estudantes contribui para que estes tenham acesso a meios que impliquem em 

maior qualidade de tempo voltado para o estudo. Contudo, a política de assistência precisa ir 

além de auxílios materiais, precisa estar aliada a um sistema de monitoramento e avaliação do 

desempenho dos estudantes a fim de construir melhores respostas as suas necessidades mais 

amplas (CASTRO, 2008).  

É nessa perspectiva que a presente proposta de pesquisa pretende se desenvolver, 

buscando analisar de que formas o Programa Permanência contribui com formação de qualidade 

dos estudantes advindos do meio rural dos municípios do Marajó, tendo em vista que nas áreas 

                                                 
36 Informações obtidas no Portal da UFPA, acessado no dia 19 de março de 2019, link: 

<https://portal.ufpa.br/index.php/ultimas-noticias2/8011-inscricoes-abertas-para-o-programa-permanencia-

2018>. 
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rurais o acesso ao ensino superior é ainda mais difícil, pois, em virtude das situações de pobreza 

que as famílias vivenciam e o desconhecimento de uma política que contribua para a 

manutenção dos estudantes na cidade, muitos concluintes do ensino médio sequer chegam a 

prestar o vestibular por não vislumbrarem perspectivas de permanência nos cursos.  

Tal situação contribui para a formação de uma população empobrecida, alienada de 

seu direito humano fundamental à educação e que será inserida nas situações de trabalho 

precarizado, quando não abandonadas ao desemprego, o que contribui para o ciclo da pobreza 

na região.  

Desse modo, estudar as relações do programa permanência e suas implicações na 

formação dos estudantes do meio rural é um meio para fortalecer a política de assistência 

estudantil no Campus de Breves, tendo em vista a crescente demanda por suas ações entre os 

estudantes conforme indicam os Relatórios de Atividades do Núcleo de Assistência Estudantil.  

O acesso de estudantes do Campus de Breves aos editais do Programa Permanência 

nos últimos anos foram: 25 (vinte e cinco) alunos assistidos na Modalidade Permanência e 

Moradia contemplados no edital de 02/2018, bem como 05 (cinco) alunos assistidos na 

Modalidade Auxílio Intervalar no edital 06/2018. Acerca dos auxílios previstos pelas Instruções 

Normativas, foram concedidos: o Auxílio Emergencial à 03 discentes na Instrução 01/2017; 

Auxílio PcD à 01 aluno na Instrução Normativa 03/2018; Auxílio Casa de Estudante à 06 alunos 

na Instrução Normativa 07/2018 e Programa Casa de Estudante Universitário (PROCEUS) – 

Vaga na CEUS à 09 discentes pela Instrução Normativa 08/2018 (UFPA, 2018).  

Ao analisar o número de discentes atendidos nos editais e instruções normativas, que 

o Relatório Anual do Núcleo de Assistência Estudantil Campus Breves ano 2018 apresenta, em 

comparação com o número de alunos existentes nos cursos de graduação do CUMB, observa-

se que existe uma disparidade de cobertura em relação ao perfil socioeconômico dos discentes. 

Esse ainda tímido número de discentes atendidos se contrapõe a um dos princípios da 

assistência social que versa sobre a cobertura a quem dela necessitar, contudo, pode ser 

entendido por meio da apreensão das condicionalidades para concessão dos auxílios, entre as 

quais está a renda, o que torna a política celetista, pois, embora muitos possuam a renda dentro 

do que é estabelecido pelo edital, o número de bolsas e auxílios tornar-se insuficiente para 

atender toda a demanda, ficando, portanto, muitos alunos descobertos.  

Ser assistido por um auxílio financeiro durante os estudos significa suprir as 

necessidades físicas e materiais dos alunos, pois, somente a partir do acesso aos meios de 

estudo, tal qual material didático, alimentação, moradia, transporte e remédios é que os 
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estudantes podem dedicar-se inteiramente aos estudos sem as preocupações e empecilhos de 

suas condições de pobreza.  

Frigotto (2010), ressalta que o capitalismo e seu processo de recomposição trazem para 

o mundo o aumento da violência, exclusão e destruição, evidenciando a necessidade de sua 

superação e que por isso as políticas sociais são importantes na construção de mediações que 

possibilitem à classe trabalhadora o acesso e permanência no ensino superior como 

possibilidade de democratização do conhecimento e caminho para novas possibilidades de vida 

digna, com trabalho e garantia de acesso aos serviços essenciais. 

Nesse sentido, deve-se ter em vista que o capitalismo não é um sistema eterno, mas 

sim a escolha de homens de negócios que visam o lucro e não a justiça social e modo, seu fim 

não é o fim da história, mas tão somente a pré-história da humanidade e da sociedade de classes. 

Portanto, lutar pela educação pública, gratuita e de qualidade é necessário para formar 

cidadãos capazes de pensar a realidade e transforma-la para além das demandas do capital, 

numa perspectiva de emancipação humana, socialmente justa e que traga autonomia aos 

trabalhadores para a construção de uma nova sociedade onde a educação seja democrática e a 

igualdade de oportunidades e de condição seja para todos.  

 

Considerações Finais 

 

O estudo sobre a problemática da assistência estudantil no contexto do ensino público 

na mesorregião do Marajó nos faz refletir sobre a democratização da educação como direito 

humano fundamental e como a elaboração e execução de políticas que garantam a igualdade de 

acesso a todos os indivíduos tem na assistência estudantil o meio necessário para que tal 

pressuposto ocorra. 

Desse modo, estudar sobre a permanência no ensino superior público é importante para 

apreensão da implicação da política de assistência estudantil na democratização do acesso à 

educação, enquanto direito humano fundamental, primordial à construção de uma educação 

democrática. Ao realizar um apanhado histórico da trajetória do ensino superior público e da 

política de assistência estudantil, é possível visualizar os desafios que perpassaram a 

implantação dos marcos legais que as legitimam na sociedade, como a LDB, CF/88 e o PNAES. 

Tais legislações ainda vivenciam inúmeros desafios para operacionalização, contudo, 

representam significativos avanços e bases para efetivação de direitos.  

Portanto, ao considerar as questões apresentadas, faz-se necessário conhecer a política 

de assistência estudantil no âmbito do Campus Universitário do Marajó – Breves, bem como as 

formas que o Programa Permanência vem contribuindo para o acesso e êxito ao/no ensino 
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superior público pelos estudantes advindos do meio rural. É preciso ter em vista que a educação 

no Marajó, mesorregião com inúmeras problemáticas socioeconômicas e ambientais, é o 

principal meio para o desenvolvimento da região e precisa ser estudada para que ocorra o 

fortalecimento enquanto política pública na busca por formar a classe trabalhadora para 

apreensão dos saberes universais e construção de senso crítico, bem como os habilite para o 

trabalho e lhes proporcione cidadania e dignidade.  
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“PAI CONTRA MÃE”: A ESCRAVIDÃO SOB O OLHAR 

CRÍTICO DE MACHADO DE ASSIS 
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                                       Orientador: Prof. Dr. Luiz Guilherme dos SANTOS JUNIOR (UFPA)  

 

Resumo 
Esta comunicação objetiva analisar o conto Pai contra mãe, de Machado de Assis. O viés da 

análise foca o olhar machadiano sobre a escravidão no Brasil no século XIX. No primeiro 

momento destacaremos a crítica irônica que o autor apresenta no conto, em seguida 

mostraremos a habilidade que o autor tem para tecer a narrativa buscando refletir sobre as 

questões políticas e sociais vigentes na época do período colonial do Brasil. Por fim, com as 

relações analisadas e trabalhadas poderemos atestar a atualidade do texto machadiano e afirmar 

que alguns dos problemas sociais, como miséria e valores humanos, até hoje estão presentes e 

se refletem na sociedade atual. Usamos como aporte teórico os apontamentos conceituais de 

Bosi (2001), Miguel (1973), Candido (2000). 

 

Palavras-chave: Machado de Assis; Pai contra mãe; Escravidão; Questões Sociais. 

 

Considerações iniciais 

 

Neste artigo, analisamos a escravidão no Brasil a partir da literatura de Machado de 

Assis, e as mazelas sociais que essa prática trouxe para a vida dos negros, na segunda metade 

do século XIX, período em que o escritor de Quincas Borba assinala em sua ficção literária. O 

objetivo da pesquisa é mostrar a forma como a literatura machadiana traz os principais 

problemas sociais vigentes na época da escravidão, dando destaque para a habilidade do autor 

em tecer narrativas críticas de uma maneira quase sempre com tom de ironia. Isso propicia aos 

leitores uma reflexão a respeito de certos problemas sociais abordados ficção machadiana.  

O destaque fica por conta da miséria conjuntural e dos valores humanos, que sua 

literatura traz para reflexão do público leitor, tanto de ontem, quanto de hoje. Nesse sentido, 

como afirma Antonio Candido (1995, p. 26), “Muitos dos seus contos e alguns dos seus 

romances parecem abertos, sem conclusão necessária, ou permitindo uma dupla leitura, como 

ocorre entre os nossos contemporâneos”.  

Machado De Assis faz, no conto: “Pai Contra Mãe”, uma crítica voltada para 

sociedade da sua época, retratando uma visão de mundo universal e local. Seu estilo o 

diferenciava de todos os outros autores de sua época. Tornou-se um dos maiores autores 

romancistas de toda a história, foi percussor do Realismo e considerado um autor atemporal, ou 

seja, tinha uma visão de mundo totalmente à frente de seu tempo. Candido em seu artigo 

intitulado “Esquema de Machado de Assis”, consegue sintetizar um pouco da amplitude da 

técnica machadiana. Segundo o estudioso (1995, p. 26-27) Machado de Assis apresenta um:  
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Estilo que mantém uma espécie de imparcialidade, que é a marca pessoal de 

Machado, fazendo parecer duplamente intensos os casos estranhos que 

apresenta com moderação despreocupada. Não é nos apaixonados naturalistas 

do seu tempo, teóricos da objetividade, que encontramos o distanciamento 

estético que reforça a vibração da realidade, mas sim na sua técnica de 

espectador. 

 

Desse modo, em face dessas características estéticas do escritor carioca, realizamos 

uma pesquisa bibliográfica cujo intuito é apresentar os problemas sociais vigentes naquela 

época, com base não somente na história brasileira, mas na própria literatura de Machado, e os 

relacionar com a sociedade atual. O artigo tem a seguinte estruturação: primeiro, destacamos a 

crítica irônica que o autor apresenta no conto “Pai contra a mãe”; em seguida, mostramos a 

habilidade que o autor tem para tecer a narrativa a partir de questões políticas e sociais vigentes 

na época; e, por fim, expor que problemas sociais presentes na literatura de Machado de Assis 

ainda persistem nos dias atuais. Usamos como base teórica os apontamentos conceituais de 

Chalhoub (2001), Miguel (1973), Candido (1995); (2000). 

 

A Escravidão no Século XIX 

 

O período colonial no Brasil influenciou na formação da literatura brasileira. Neste 

cenário, estava a escravidão. No início, após a descoberta do Brasil, os portugueses 

escravizavam os índios. Mas isso não durou muito tempo. Os colonizadores e missionários 

tinham interesse em converter esses índios ao Cristianismo. Visavam fazer com que os índios 

mudassem seus costumes e tradições para seguir a vida cristã. Pelo que sabemos, isso não deu 

muito certo.  

Em meados do século XVI, o país vivia da exploração de matéria-prima: pau-brasil, 

cana-de-açúcar, mineração e café. Como segunda alternativa, buscou escravizar os negros que 

eram exportados da África e comprados pelos Senhores de engenho como uma espécie de 

mercadoria. Os negros vinham de seu país de origem em uma espécie de navio negreiro, em 

condições desumanas. Cruzavam os oceanos até chegar ao destino, muitos destes não resistiam 

às péssimas condições que lhe eram impostas e morriam antes mesmo de chegar ao Brasil. 

O tráfico, mais ativo do que nunca, trouxe aos engenhos e às fazendas cerca 

de 700 mil africanos entre 1830 e 1850. As autoridades, apesar de eventuais 

declarações em contrário, faziam vista grossa à pirataria que facultava o 

transporte de carne humana, formalmente ilegal desde o acordo com a 

Inglaterra em 1826 e a lei regencial de 7 de novembro de 1831 (BOSI, 2001, 

p. 196). 
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Quando chegavam às terras dos seus Senhores, eram colocados em uma espécie de 

prisão a que davam o nome de senzala, locais sem nenhum conforto, sem nenhuma higiene. Os 

escravos eram obrigados a dormir no chão. O único direito que tinham era o de trabalhar o dia 

inteiro como se não fossem seres humanos. 

 Os juízes dos distritos em que os escravos eram desembarcados passavam a 

receber comissões regulares, referidas como sendo fixadas em 10,8% do valor 

de cada africano desembarcado. Os escravos eram trocados diretamente por 

sacas de café nas praias, reduzindo assim a fórmula econômica – ‘o café é o 

negro’ – a uma realidade (BOSI, 2001, p. 187). 

  

 Devido aos maus-tratos, muitos não sobreviviam, pois a viagem em si já era 

desgastante demais, adquiriam doenças e não resistiam. Muitos desses negros não aguentavam 

tamanha crueldade e fugiam para os quilombos (lugar secreto onde ficavam os escravos fugidos, 

normalmente escondidos no mato). Nesse lugar, eles colocavam em prática a cultura africana. 

Para capturar esses escravos que fugiam, existia o “capitão do mato”. De acordo com Sidney 

Chalhoub (2003 p. 57):  

Os escravos lutavam intensamente pela liberdade, e via de regra organizavam 

suas vidas em função da expectativa de alcançar esse objetivo. As 

características mais essenciais do tipo de dependência a que estavam 

submetidos os escravos eram o castigo físico e a condição de propriedade.  

 

A abolição chegou ao Brasil por meio de leis que, aos poucos, eram estabelecidas. A 

primeira foi a Lei de Eusébio de Queiróz que proibiu o tráfico de escravos em 1850. Após 21 

anos, entrou em vigor a Lei do ventre livre: filhos de escravos nascidos a partir desta data eram 

considerados livres. A economia do país girava por conta dos trabalhos prestados pelos 

escravos. Por esse motivo, levou tanto tempo para a chegada da tão sonhada abolição. Em 1885, 

surgiu a Lei Saraiva, que dava liberdade aos escravos que passavam dos 60 anos. Por fim, já no 

final do século XIX, no ano de 1888, foi sancionada pela Princesa Isabel a Lei Áurea: foi 

concedida liberdade total aos escravos que existiam no Brasil. A estimativa era que pouco mais 

de 700 mil escravos negros foram libertados.  

Mesmo depois da abolição os escravos ainda sofreram muito. Alcançavam a liberdade, 

mas não tinham para onde ir. Por isso, continuavam trabalhando nas fazendas e recebendo 

apenas moradia e alimentação pelos serviços prestados. Não conseguiam emprego e muito 

menos conseguiam ter uma vida digna. A sociedade os excluía. Olhavam para eles com outros 

olhos, olhos de desprezo pelo fato de serem negros e ex-escravos. 
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A literatura brasileira ganhou forma e espaço na sociedade do século XIX. Os autores 

se inspiravam no Brasil oitocentista, que abordava todas as especificidades da época. No 

entendimento de Candido (1997, p. 101): 

Por isso mesmo, o nosso romance tem fome de espaço e uma ânsia topográfica 

de apalpar todo o país. Talvez o seu legado consista menos em tipos, 

personagens e peripécias do que em certas regiões tornadas literárias, a 

sequência narrativa inserindo-se no ambiente, quase se escravizando a ele. 

Assim o que vai se formando e permanecendo na imaginação do leitor é um 

Brasil colorido e multiforme, que a criação artística sobrepõe à realidade 

geográfica e social.  

 

Assim, o foco do Romantismo ao final do século XIX veio como forma de valorização 

da cultura brasileira, assuntos voltados aos indígenas. A cultura local foi valorizada, as obras 

escritas ganham destaque pela riqueza estética que apresentam aos leitores. Procuram mostrar 

de uma forma exótica toda essa adversidade e construção de uma cultura local, cujo intuito 

principal era exprimir a realidade específica da sociedade brasileira. A consciência dos 

românticos inspira seus romances à natureza realista, aproximando sonho e realidade. 

 

O Autor 

 

Ao final do século XIX surge um autor chamado Joaquim Maria Machado de Assis, o 

qual se tornaria um dos maiores romancistas no panorama da nossa literatura de todos os 

tempos. Nascido no dia 21 de junho de 1839 na cidade do Rio de Janeiro, filho de escravos 

alforriados. Alfabetizado em casa por seus pais que sabiam ler e escrever, isso o diferenciou 

dos outros. Aprendeu o francês por pura curiosidade.  

 Pela sua ascendência, Machado sentiu na pele o preconceito racial. Não foi fácil. Com 

o sonho de se tornar poeta, começou seus escritos aos 15 anos de idade. A partir daí, não parou 

mais. Ganhou destaque pela forma de expor suas críticas de maneira sarcástica.  

Desde menino, trabalhara duramente, para conquistar o seu lugar ao sol. E o 

conseguira. Ainda não tinha completado quarenta anos, e, volvendo os olhos 

para o passado, via uma longa carreira, quase um quarto de século de vida 

literária. À custa de muitos esforços, lutando contra o peor dos inimigos, a 

doença insidiosa e implacável, contra a pobreza, contra a maldição da cor 

humilhante, ia vencendo (PEREIRA, 1936. p. 192). 

  

 Era especialista na arte de decompor em seus elementos a pessoa humana, a descrença 

religiosa fez com que ele questionasse o clero através de suas críticas. Trazia para o contexto 

de suas obras os problemas que presenciava na sociedade oitocentista. Por seu diferencial, se 
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distanciou do conceito de Romantismo, modelo dos primeiros autores que valorizavam a cultura 

regional, o homem brasileiro, os índios como destaque. 

No ano de 1881, com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, alcançou a 

culminância de sua carreira. Triunfou. Obteve consagração literária. O romance rompe com as 

indecisões do período e dá origem a novas tendências. Rompe com o modo tradicional, 

revolucionando a velha linha de romances com total inovação e maestria. Para Schwarz (1987, 

p. 168), Machado de Assis “foi mais longe que outros na transcrição do dado social, bem como 

no aproveitamento crítico da literatura brasileira anterior, o que paradoxalmente o levava a 

dispensar os apoios do pitoresco e do exotismo”. Sua preocupação estética era, dentre outras 

questões, revelar os “mistérios” da alma humana, como bem explica Lúcia Miguel Pereira 

(1936, p. 232):  

Machado de Assis vê o homem vindo do mistério, marchando para o mistério, 

através do mistério. E o seu andar trôpego, de cego, no meio de tantas 

incógnitas, dá-lhe ao mesmo tempo vontade de rir e de chorar. É esse o seu 

modo de ser humorista. 

E lhe dá, também, uma irresistível curiosidade de saber como se conduz nessa 

noite densa, como se sai desse emaranhado de incógnitas. Daí lhe vem a sua 

atitude de analista frio, quase sádico. 

 

Para entender o homem, Machado de Assis buscou mergulhar no interior, penetrando 

no mais profundo da alma humana, sem perder o foco da crítica social ácida, em que ele também 

se recusa exaltar qualquer peculiaridade nacionalista. Desse modo, sua crítica tinha como 

propósito abordar “a lógica de dominação que era hegemônica e organizava as relações sociais 

do Brasil oitocentista, incluído aí o problema do controle dos trabalhadores escravos, a relação 

produtiva de base” (SIDNEY CHALHOUB, 2003 p. 57). 

Já o estudioso da literatura brasileira Antonio Candido (1995, p. 18) afirma que 

Machado de Assis é “um escritor poderoso e atormentado, que recobria os seus livros com a 

cutícula do respeito humano e das boas maneiras para poder, debaixo dela, desmascarar, 

investigar, experimentar, descobrir o mundo da alma, rir da sociedade”. Machado, desse modo, 

apresenta a imagem do homem como um mistério, pois ele buscou em seus livros entender a 

maneira de pensar, agir e sentir dos personagens apresentados em seus romances, buscando 

retratar a verdade humana, tudo o que acontecia naquela época.  

 

A Crítica Dentro da Obra 

 

O conto narra a história do personagem Cândido Neves, um homem que não sabe fazer 

outra coisa a não ser caçar escravos fugidos. Casado com Clara, moça pobre que vive com a 
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sua tia Mônica, tem como ofício o de costureira. Ambas passam por grandes atribulações. O 

casal enfrenta dificuldades em toda a narrativa, pois o ofício de capturar os negros não 

proporciona mais lucros. O casal fica em uma difícil situação. Falta comida na mesa e falta 

dinheiro para pôr o aluguel em dia e, para a situação piorar ainda mais, Clara engravida. Uma 

pessoa a mais para alimentar. Tia Mônica sugere que quando a criança nascesse, fosse entregue 

à Roda dos Enjeitados, espécie de orfanato daquela época. A princípio, o casal não gosta nada 

da ideia, mas depois aceita. 

Quando a criança nasce, o pai a enrola em um pano e a leva à Roda dos Enjeitados. 

No meio do caminho, Cândido cruza com um anúncio de uma escrava fugida, pela qual 

ofereciam uma grande recompensa. É a chance que o rapaz esperava para melhorar a vida de 

sua família. Deixando o filho em uma farmácia, Cândido parte em busca da negra. Quando a 

captura, prende-a, amarra-a bem e a leva para seu dono. Ao chegar à casa do seu Senhor, a 

escrava aborta o filho ao qual esperava. Cândido retira-se com a certeza de que o futuro do seu 

filho estava garantido. Sobre isso, França Neto (2008, p. 104) explica que: 

O narrador apresenta esse ofício de forma ambivalente: embora não sendo 

nobre, no sentido do status social, isto é, no âmbito das aparências, possui uma 

'nobreza implícita', que reside no fato de ser instrumento de manutenção da 

'lei' da 'propriedade', através da força.  

  
A obra foi publicada no ano de 1906, logo após o período abolicionista. Machado de 

Assis fez sua crítica à escravidão. Destaca a maneira de como os escravos negros eram tratados, 

os castigos que lhe eram impingidos e faz a descrição da luta imposta pela sociedade que ocorre 

como meio de proteger alguns e sacrificar outros. Esse sistema, de uma maneira trágica, impede 

duas crianças possam ter a possibilidade de sobreviver.   

O autor questiona e critica, com ligeireza, a questão da escravidão no Brasil do século 

XIX, mais especificamente na cidade do Rio De Janeiro, lugar em que residia e de onde 

presenciou os fatos narrados em suas obras. Mostrar a verdade, mesmo ela sendo precária e 

cruel. O conto “Pai Contra Mãe” nos mostra que a escravidão perdurou por muito tempo mesmo 

depois da abolição. Quando o conto foi publicado, já havia passado anos da abolição da 

escravatura dos negros no Brasil. O texto começa falando da forma brutal que os escravos eram 

tratados nas senzalas: 

Um deles era um ferro no pescoço, outro o ferro ao pé; havia também a 

máscara de folha-de-flandres. A máscara fazia perder o vício da embriaguez 

aos escravos, por lhes tapara boca. Tinha só três buracos, dois para ver, um 

para respirar, e era fechada atrás da cabeça por um cadeado[...]. 
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O ferro no pescoço era aplicado aos escravos fujões. Imagine uma coleira 

grossa, com a haste grossa também à direita ou à esquerda, até ao alto da 

cabeça e fechada atrás com chave. Pesava, naturalmente, mas era menos 

castigo que sinal. Escravo que fugia assim, onde quer que andasse mostrava 

um reincidente, e com pouco era pegado (ASSIS, p. 53). 

 

Percebemos a forma fria e sutil com que o autor discorre o texto, mostrando nos 

mínimos detalhes os maus tratos vividos pelos negros. É como se fosse um protesto contra a 

escravidão. Os castigos eram ainda mais rígidos aos escravos considerados “fujões”. Esses, 

cansados de tamanha crueldade, buscavam a fuga como refúgio. Fugiam em busca da liberdade 

que os quilombos ofereciam. Muitas vezes eles não iam longe. Geralmente ao constatar a falta 

de um escravo, o dono oferecia uma espécie de recompensa para quem o capturasse. Dessa 

maneira, surgiam os capitães do mato. Oficio do nosso personagem no conto: 

Cândido Neves – em família, Candinho – é a pessoa a quem se liga a história 

de uma fuga, cedeu a pobreza, quando adquiriu o oficio de pegar escravos 

fugidos. Tinha um defeito grave esse homem, não aguentava emprego nem 

oficio, carecia de estabilidade; é o que ele chamava de caiporismo [...] (ASSIS, 

p. 54). 

 

Aqui, vemos a figura de um homem miserável que não gostava de trabalhar. O 

personagem Cândido, um caçador de escravos, trabalha na área urbana diferente dos que eram 

conhecidos por trabalharem nas fazendas andando a cavalo, vestindo capa com chapéu na 

cabeça, sempre na companhia de cachorros. Esses, sim, eram os famosos capitães do mato. 

Candido trabalhava apenas na cidade, sempre à procura de algum anúncio de escravos fugidos. 

Partia, então, para busca e, quando o capturava, levava o escravo ao seu Senhor e recebe a 

recompensa prometida. 

Na tentativa em salvar a vida do filho, Cândido não pensa duas vezes e sai em busca 

da escrava fugida. Quando a encontra, entram num confronto brutal: 

- Arminda! – bradou, conforme nomeava o anúncio. 

Arminda voltou-se sem cuidar malícia. Foi quando ele, tendo tirado o pedaço 

de corda da algibeira, pegou do braço da escrava ela compreendeu e quis fugir. 

Era já impossível. Cândido Neves, com as mãos robustas atava-lhe os pulsos 

e dizia que andasse. A escrava quis gritar, parece que chegou a soltar uma voz 

mais que alta que de costume, mas entendeu logo que ninguém viria libertá-

la, ao contrário. Pediu então que a soltasse pelo amor de Deus. 

- Estou grávida, meu senhor! – exclamou. – Se Vossa Senhoria tem algum 

filho, peço-lhe que por amor dele que me solte; eu serei tua escrava, vou servi-

lo pelo temo que quiser. Solte-me, meu senhor moço! 

- Siga! – repetiu Cândido Neves. 

- Me solte! 

- Não quero demoras; siga! (ASSIS, p. 60-61). 
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Cândido se mostra frio e bruto. Mesmo lutando para salvar a vida do filho não pensou 

em poupar a escrava para que também pudesse ter o direito de ter o filho que a mulher gerava 

em seu ventre. Ambos pertencem à mesma classe social. Infelizmente não tiveram a mesma 

sorte. Nesse ponto, o objetivo do narrador machadiano é trabalhar o psicológico humano, 

justificando a troca uma vida pela outra. Mostra ainda o problema do egoísmo humano e tudo 

o que este é capaz de fazer para salvar a própria “pele”.  O conto também ironiza a hipocrisia 

da personagem, que age de uma maneira fria e irônica. Pela brutalidade como foi tratada, 

Arlinda perde o filho que esperava da pior forma possível, sofre um aborto na frente de todos. 

Machado finaliza o conto, em um tom de humor frio e negro, com a seguinte frase: “Nem todas 

as crianças vingam”. De acordo com França Neto (2008, p. 120-121): 

Como se pode perceber, a escrava Arminda é vítima da crueldade do sistema 

escravocrata brasileiro, representado nos personagens do senhor e Cândido 

Neves.  Cândido Neves, embora sendo pobre, não possui uma consciência de 

classe, colocando-se ao lado de outros pobres, incluindo-se no meio destes os 

negros escravizados. Antes, atua como agente de manutenção da ordem 

escravista, em virtude de seu ofício de caçar escravos fugidos. 

 

O conto nos mostra de maneira clara toda a questão de valores humanos e as mazelas 

que o Brasil viveu no período da escravidão, fazendo uma crítica a sociedade em que viveu o 

autor costumava apresentar o negro de uma maneira camuflada, pelo fato de ser filhos de 

escravo tinha uma certa retração. Talvez seja esse o motivo de o conto ter sido publicado 

somente após o período da abolição.  

 

Considerações Finais 

 

O trabalho procurou mostrar a relevância do autor para a literatura brasileira, a maneira 

como tece as narrativas, com tons em que pressentimos humor, mistério, frieza, mas com a sua 

total e habitual maestria. No conto, ele faz uma relação entre o cultural e o social, evidenciando 

preocupação com os problemas sociais da época. Em sua obra, abordou alguns dos temas que 

afligiam a sociedade oitocentista, entre eles, a luta dos escravos pela sobrevivência e por um 

lugar digno dentro da sociedade.   

Machado nos mostra a realidade em que viveu, pondo em destaque problemas 

enfrentados pela classe que até hoje é a mais afetava, isto é, a classe baixa. Os negros de hoje 

são os favelados, os que, sem oportunidades de ascensão, vivem à margem da sociedade. A 

escravidão acabou sim, no entanto, até hoje, os negros continuam lutando para conquistar seu 

espaço dentro da sociedade atual, continuam a luta por uma sociedade igualitária. Essa luta é 
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árdua e diária.  Uma vez mais Machado de Assis prova que foi um autor atemporal, sempre 

comprometido com as questões políticas, sociais e culturais do Brasil. 
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Resumo  

Colocar em destaque o romance policial dentro do cinema pode ser encarado como um desafio, 

pois corremos o risco de não trazer questões novas, uma vez que esse gênero é, por vezes, 

avaliado de forma enfadonha por apresentar uma narrativa “previsível”. Faz-se necessário sair 

da superficialidade e lançarmos um olhar mais “clínico” sobre uma categoria muito popular, 

com vendas em todo mundo, e que possui critérios complexos em sua construção. Desse modo, 

o presente trabalho tem por objetivo identificar características do romance policial no filme 

Blade Runner – O Caçador de androides, dirigido por Ridley Scott (em específico, a edição de 

1982), uma adaptação fílmica da obra: Androides sonham com ovelhas elétricas? (Autoria de 

Philip Dick). Buscamos, primeiramente, explanar sobre conceito de Ficção Científica, gênero 

que predomina no filme, e que traz contribuição para melhor entendimento do cenário analisado 

na narrativa cinematográfica. Para a análise, recorremos teoricamente, a Tavares (1986), que 

explana sobre Ficção Científica e suas diversas vias; Reimão (1983), que faz uma abordagem 

sobre a história do romance policial, seu precursor e principais autores desse gênero e por 

último; Massi (2011), estudiosa que analisa o romance policial em sua estrutura tradicional, até 

à contemporaneidade. 

 

Palavras-chave: Ficção Científica; Romance Policial; Blade Runner. 

 

Considerações iniciais 

 

O gênero policial é reconhecido pelo mundo todo, com autores consagrados não 

apenas pelo número de suas obras publicadas e vendidas, mas pela forma de construir suas 

narrativas. O nível literário que esse gênero possui não é inferior aos de outras categorias, apesar 

de muitas vezes ser encarado de forma duvidosa por ter construções que buscaram priorizar 

outros elementos a uma elaboração mais criteriosa da narrativa. É comum observar que assim 

como em outros gêneros, uma parte dos autores têm apenas uma visão mercadológica de seus 

livros, esse é outro motivo para o gênero ser estigmatizado. Apear disso, não é o caso de alguns 

autores que elevaram o gênero e que estão em destaque nesse trabalho.  

É importante evidenciar como ele é construído e o presente trabalho tem por objetivo 

identificar características do romance policial no filme Blade Runner – O Caçador de 

androides, dirigido por Ridley Scott (em específico, a edição de 1992), uma adaptação fílmica 

da obra: Androides sonham com ovelhas elétricas? (Autoria de Philip Dick). Buscamos, 

primeiramente, explanar sobre conceito de Ficção Científica, gênero que predomina no filme, 

e nos faculta um melhor entendimento do cenário analisado na narrativa cinematográfica. 
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Recorremos a diversos autores que explanam sobre conceitos do gênero policial, sua história e 

mudanças em sua estrutura ao longo dos anos para melhor identificar os caracteres. 

 

Fundamentação teórica: a ficção científica 

 

Falar sobre ficção científica (fc) antes de expor sobre a temática principal, contribui 

para familiarizar o ambiente em que a narrativa acontece e como os detalhes são importantes 

para enriquecer a história na sua totalidade. É importante lembrar que a fc não está presente 

obrigatoriamente no gênero policial: está em destaque tanto na obra, quanto na adaptação 

fílmica dessa análise, especificamente. 

De modo geral, as características da fc são facilmente inidentificáveis, sem a 

necessidade de um estudo mais aprofundado, a presença do futurismo, da tecnologia e da 

ciência podem ser exemplos acessíveis ao entendimento do leitor, por esse motivo também é 

comum confundi-la com outras temáticas como a literatura fantástica. Esse fato deve-se à 

ligação entre ambas, apresentando semelhanças e “muitas de suas narrativas são transposições, 

para outro tempo outro espaço, de temas clássicos dessa literatura” (TAVARES, 1986, p. 12). 

Por outro ângulo, não é uma tarefa fácil definir exatamente o que é fc, começando com 

a própria nomenclatura que não se mostra como centro das narrativas, seu lugar é de base para 

o enredo. Tavares (1986, p. 8) pontua que “A ciência parece ser uma fonte de inspiração”. Desse 

modo, também é possível ver como é interpretada de maneira equivocada, por ser analisada de 

forma vaga e utilizando apenas o nome como principal critério de definição, sem observar a 

origem e o contexto em que o gênero estava inserido, pois, não há fidelidade entre a ficção e 

ciência ou um compromisso total com a realidade: 

O critério de verossimilhança não serve para analisar e julgar a fc; isso inclui 

também a questão da ‘justificativas científicas’. Na fc a ciência é personagem, 

e não coautora. A maioria dos mal-entendidos que cercam a fc deriva do fato 

de as pessoas insistirem em definir alguma coisa a partir do nome com que ela 

foi casualmente batizada um dia, mesmo que hoje esse nome não tenha muito 

a ver com ela. (TAVARES, 1986, p. 11). 

 

Interessante o nome “Science fiction” que Hugo Gensback, editor e considerado pai da 

fc utilizou para “denominar esse tipo de literatura que ele tentava incentivar” (TAVARES, 

1986, p.11). Essa nomenclatura passou por grandes polêmicas e até houve outro nome, ficção 

“especulativa”, mas pela popularidade que o termo ficção científica ganhou, se fixou e hoje é 

muito difícil fazer uma mudança, até mesmo como já foi explicado, não faz tanta diferença 

agora, porque o gênero não se prende a isso, vai além dos campos da ciência. Tavares (1986, 
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p.8) explica que “enquanto categoria literária, a expressão ‘ficção científica’ é meio difícil de 

manejar; mas funciona perfeitamente como categoria de mercado”. 

Para Tavares (1986, p. 24), “uma boa história de fc é a que consegue nos mostrar um 

universo diferente do nosso, em geral mais complexo que o nosso, e dar-lhe uma coerência 

satisfatória”. É nesse ambiente que o filme Blade Runner – O caçador de Androides é 

construído. É uma história enigmática que deixa em aberto algumas questões de forma 

proposital a fim de causar tensão e também levar a reflexão. Das especificidades que a fc 

científica apresenta, principalmente no filme, destacamos a vida artificial, mais especificamente 

a figura do androide, que apresenta uma aparência mais próxima com a do ser humano e é o 

perfil que aparece no filme. 

 

Fundamentação teórica: o gênero policial 

 

O gênero que conhecemos hoje através das narrativas policiais é o resultado de 

mudanças que sofreu ao logo dos anos, ocorrendo através da visão de cada autor e período em 

que viveu. O escritor americano Edgar Allan Poe, por exemplo, mesmo sendo conhecido mais 

pelos seus contos de terror, é um autor muito importante nesse processo, considerado precursor 

e responsável pelas mudanças nesse estilo literário. 

A professora Sandra Lúcia Reimão mostra como se deu o início desse processo, 

construindo um caminho para nos dar algumas explicações sobre questões levantadas por ela 

em seu texto: 

Voltemo-nos um pouco para a história e tentemos entender como foi a criação 

desta forma básica. Esta forma foi criada por Edgar Allan Poe, que a inaugura 

em seus contos que apresentam como personagem central o Chevalier Dupin, 

[...] Vamos, pois, juntos, tentar pensar um pouco, primeiro, na ‘invenção’ do 

gênero policial com Edgar Allan Poe: quais as propostas básicas de Poe, no 

que este gênero difere dos demais etc (REIMÃO, 1983, p. 8). 

 

Para a estudiosa, o que determina o gênero policial não é apenas “a presença de um 

“crime” e “alguém disposto a desvendá-lo”. Ou seja, “além da presença destes elementos, é 

preciso uma determinada forma de articular a narrativa, de construir a relação do detetive com 

o crime e com a narração etc”. Essa percepção ocorre quando o leitor se debruça sobre esse 

gênero e vai tentando desvendar o que o autor construiu e essas condições quando bem 

elaboradas conseguem prendê-lo. 

O perfil de detetive usado por Poe revela o tipo de romance policial mais presente em 

suas narrativas, que é o romance de enigma. Esse detalhe é importante, pois, ao ler outros 
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autores como Agatha Christie, percebemos como se trata de um fator que mostra algumas 

mudanças de um escritor para o outro, mesmo sendo ela uma seguidora de Poe. Também serve 

como caminho para identificar como é construído um personagem desse gênero e como ele 

pode variar. Sendo assim, seguimos linha de surgimento do gênero de acordo com os estudos 

de Reimão (1983, p. 10), 

O tipo mais divulgado de narrativa policial, isto que eu e você normalmente 

chamamos de romance policial, é a narrativa policial de detetive ou romance 

de enigma. A denominação romance de enigma nos parece perfeita, pois, de 

fato, esse gênero de policial parte sempre de um enigma.  

 

Falar sobre a origem do gênero é se aproximar do contexto em que Poe estava vivendo, 

no século XIX. O romance policial de enigma é denominado também como romance “clássico” 

por Tzvetan Todorov. O filósofo o denomina dessa forma e analisa com outro olhar a construção 

das narrativas policiais. Apesar das várias mudanças que o gênero sofreu com o tempo, as 

“regras” descritas ainda aparecem em muitas narrativas, e a adaptação feita por Scott é um 

exemplo bem perto dessa descrição:   

Tomaremos como ponto de partida o romance policial clássico que conheceu 

sua hora de glória entre as duas guerras, e que podemos chamar ‘romance de 

enigma’. Já houve várias tentativas de precisar as regras desse gênero [...] 

George Burton, autor de numerosos romances policiais, explica ao narrador 

que “todo romance policial se constrói sobre dois assassinatos; o primeiro, 

cometido pelo assassino, é apenas a ocasião do segundo no qual ele é vítima 

do matador puro e impune, do detetive”, e que ‘a narrativa... superpõe duas 

séries temporais: os dias do inquérito, que começam com o crime, e os dias do 

drama que levam a ele’ (TODOROV, 2006, p. 94). 

 

Primeiro se tem o assassinato, ou seja, um crime que ainda não foi desvendado e que 

é a razão para iniciar a narrativa, um enigma que geralmente é apenas desvendado pelo leitor 

no final, uma vez que “quando se esclarece o enigma, se encerra a narrativa” (REIMÃO, 1983, 

p. 10). Assim, também afirma a autora Fernanda Massi sobre a relação essencial entre o 

criminoso e detetive para que a narrativa possa ter um bom andamento e também como meio 

de distinguir o romance policial clássico de um segundo, o “triller”:  

O romance policial destaca o percurso narrativo de dois sujeitos do fazer 

indispensáveis à trama: o sujeito-criminoso e sujeito-detetive. Seus percursos 

são descritos paralelamente se cruzam na última etapa, a da sanção, uma vez 

que a performance do detetive é uma sanção no percurso do criminoso. Dentro 

dessa configuração, há dois tipos de romance policial: o clássico, centrado na 

investigação do detetive sobre a identidade do criminoso; e o thriller, no qual 

a identidade do criminoso já é conhecida, mas é preciso saber se ele será ou 
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não capturado pelo detetive e sancionado por um destinador-julgador 

(romance policial de perseguição) (MASSI, 2011, p. 26). 

 

Na segunda descrição, Massi cita o que se encaixa melhor a nossa pesquisa. Notamos 

ainda que a narrativa não despreza todos os elementos inerentes ao clássico, apenas possui 

outros a mais e que é responsável por mudar de forma significativa essa configuração e suas 

regras.  

 

Metodologia 

 

Para a produção do artigo demandou-se uma pesquisa de cunho bibliográfico, a fim de 

analisar as características do gênero policial no Filme Blade Runner – O caçador de Androides, 

dirigido por Ridley Scott. O filme foi uma adaptação da obra Androide sonham com ovelhas 

elétricas? de autoria de Philip Dick. O motivo para a pesquisa sobre conceitos de ficção 

científica partiu da ideia de o filme ter essa categoria como predominância, mas também conter 

o gênero policial como ponto chave para uma boa narrativa. As duas classes possuem espaços 

no filme que por vezes passam a impressão de serem apena um, mas que ocupam espaços 

distintos. 

Ao observar o filme podemos nos deixar levar predominante apenas a ficção científica 

e se deixar influenciar somente por esse ângulo. Dessa forma, trazer o gênero policial como 

foco do estudo, traz à tona perspectivas que talvez não foram ainda colocadas em destaque, 

contribuindo para aumentar a importância dessa investigação.  

Para tanto, tomamos como base teórica o livro O que é romance policial, de Reimão, 

que elenca questões essenciais para o desenvolvimento do trabalho, tais como as características 

que o gênero apresenta e que usaremos como ponto de análise no filme. Tendo em vista que 

não é possível abranger todos os aspectos, o enfoque se fixou sobre alguns tópicos como: a 

cidade de Los Angeles; a figura do detetive e do criminoso.  

 

Blade Runner – o caçador de androides: filme 

 

Como já mencionado, o filme foi adaptado do romance futurista Androides Sonham 

com Ovelhas Elétricas? escrito pelo norte-americano Philp Kindred Dick. A adaptação foi 

dirigida por Ridley Scott, diretor e produtor que nasceu em 30 de novembro de 1937 e é 

reconhecido pelas histórias de ficção científica. Scott dirigiu filmes como Gladiador, a franquia 

Alien, que conta com seis filmes e Blade Runner 2049, que faz uma ligação com o primeiro 

filme e ganhou o Oscar de melhor fotografia, assim como outros. 
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De início, o filme Blade Runner – O caçador de androides não foi um sucesso de 

bilheteria. Estava competindo, à época de lançamento, em 1982, com o filme E.T: O 

Extraterrestre, dirigido e produzido por Steven Spielberg, uma produção muito conhecida até 

pela geração que não viveu nesse período.  A produção que começou a ter reconhecimento anos 

depois passou por ajustes no roteiro e conseguiu conquistar o status de cult, ou seja, passou a 

ser considerado como um clássico que, apesar de ter sido lançado há mais de trinta anos, ainda 

traz, em sua ficção, uma realidade muito atual. 

Inspirado em uma realidade pós-apocalíptica, em um planeta quase sem vida, inclusive 

da maior parte dos seres vivos, o filme apresenta uma Los Angeles em 2019 cheia de cores 

através da tecnológica como também, úmida e escura na periferia. Um ambiente no qual o 

personagem Rick Deckard, interpretado por Harisson Ford, é um ex-caçador de androides, um 

Blade Runner como é denominado no filme. Mas, devido à fuga de seis replicantes de última 

geração denominados de Nexus 06, Deckard é convocado a deixar a aposentadoria para 

investigar e eliminar os androides que já conseguem pensar por conta própria e estão sob a 

liderança de um deles, Roy Batt, interpretado pelo ator Rutger Hauer. 

A trama gira em torno de alguns personagens: Eldon Tyrell, dono de uma grande 

corporação que criou androides sofisticados para variados serviços e também é o maior sistema 

de poder. Ele é o responsável por querer aposentar os replicantes foragidos, que, por sua vez, 

são personagens essenciais no filme. Sem eles, não haveria investigação, não existiria o crime. 

Tyrell tem a intenção de conhecer Deckard e o método usado por um Blade Runner para 

diferenciar um androide de um ser humano. Também sabe que ele é considerado o melhor 

caçador de androides, tendo em vista que todos os que foram contratados e eram considerados 

os mais capacitados, morreram pelas mãos dos androides. Vale ressaltar que quando Deckard 

entra na história, dois androides já morreram; por isso, é comum encontrar em sinopses ou 

resumos menções apenas dos quatro principais; cada um tem um papel de destaque. 

Tudo parece seguir bem até Deckard conhecer Rachael que trabalha com Tyrell. Ele 

quase comete um engano ao avaliar se ela é realmente humana, mas logo constata que ela 

também é androide. A partir desse ponto o filme leva o telespectador a outro possível caminho, 

abrindo questionamentos sobre Deckard e sua própria humanidade, a partir de uma humanidade 

que não deveria ser possível existir em Rachael. A investigação não muda, o que toma outro 

rumo é o pensamento de Rick sobre sua vida durante a perseguição aos androides. 

Os replicantes, como são chamados, estão sob a liderança de Roy Batt, tanto ele como 

os outros têm um objetivo em comum: viver mais. Mas o período de vida dos replicantes é de 

apenas de quatro anos, tempo determinado como medida de segurança caso algo pudesse 
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acontecer e eles fugissem do controle. O único meio de tentar reverter isso é encontrar com o 

Tyrell, seu criador. No meio de toda perseguição e mortes, o final do filme se aproxima e Roy 

consegue esse encontro, mas nada sai como ele planejou: agora ele dispõe de pouco tempo de 

existência. 

Enquanto isso, de forma paralela a história de Roy, está acontecendo a de Deckard e 

Rachael. Em um dado momento do filme ela foge da Corporação Tyrell, porque deverá ser 

aposentada. Dessa forma, passa a ser uma foragida, passando a figurar na mesma lista dos outros 

replicantes que deverão ser eliminados por Deckard. Porém, os dois acabam se apaixonando no 

decorrer do filme e Deckard, abrigando-a em sua modesta casa, a mantém escondida enquanto 

precisa eliminar os replicantes, principalmente Roy que sobrevive dentre os outros androides 

até as últimas cenas do filme. 

O filme não termina exatamente como esperamos e isso não é negativo, ao contrário, 

a trama não mostra apenas um cenário global de caos com um detetive que aposenta replicantes 

e acaba se apaixonando por uma. É uma história que questiona sobre a perda e recuperação de 

identidade e o que é suficiente para definir alguém como ser humano. 

 

Los Angeles: uma cidade de contrastes 

 

Retornando à perspectiva proposta por Reimão, a cidade faz parte do cenário dos 

romances policiais, principalmente no seu surgimento. Também é um ponto de destaque na 

ficção científica devido à necessidade de mostrar como a tecnologia está inserida nesse espaço. 

Segundo a autora: “as cidades industriais, produtos da Revolução Industrial, estarão bastante 

presentes no romance policial. Logo, as primeiras narrativas policiais localizarão o crime no 

lugar onde ele aparecerá mais frequentemente: a cidade” (REIMÃO, 1983, p. 12). Olhando a 

conjuntura do filme, a cidade tem um papel crucial para o desenvolvimento da história do 

detetive e do criminoso: houve uma atenção especial sobre a construção desse cenário em cada 

cena.  

O filme é ambientado na cidade de Los Angeles, mas foram criados para ela aspectos 

singulares que pertencem a essa narrativa e destacam um contraste de uma cidade nociva, pois 

é um espaço poluído, que abriga seus habitantes como um lar. Tanto isso é verdade que Deckard 

não demonstra querer sair da terra, assim como Eldon Tyrell que poderia se mudar 

definitivamente para uma colônia interplanetária a qualquer momento. De acordo com Miranda 

(2016, p. 148): 

A cidade de Ridley Scott comporta as contradições modernas apontadas por 

Berman em São Petersburgo. De enorme efervescência cultural, seus muros 
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cinzentos abrigam uma profusão étnica vasta, representando o medo da 

invasão da América por estrangeiros no domínio das corporações orientais e 

mexicanas – presentes na estética visual da publicidade76 dominante no filme.  

  

Além disso, surgem alguns contrastes de uma cidade que causa “fascínio em sua 

magnitude” que não é “exclusividade da mente medieva” (MIRANDA, 2016, p. 146). Mas, 

esse encanto que também presencia-se no filme exigiu uma mão de obra muitas vezes forçada, 

“milhares de trabalhadores morreram nas obras suntuosas, demonstrando a máxima fáustica do 

custo humano do desenvolvimento” (MIRANDA, 2016, p. 147).  

Outro ponto significativo são os hologramas gigantescos espalhados pela cidade que 

mostram como há uma diversidade étnica naquele lugar, assim como vemos pessoas com 

características asiáticas pelas ruas devido a migração. Assim também menciona Reimão (1983, 

p. 12): “as fachadas, as multidões humanas, os labirintos de ruas são, quase sempre, 

personagens mudos constantes nas narrativas policiais”. Uma periferia em tons de cinza, 

mostrando o vapor que sobe dos bueiros, deixando a narrativa mais sombria e, também, 

causando uma atração pela cidade que se mostra misteriosa e que esconde segredos. 

Essas características são comuns em filmes de ficção científica através do movimento 

denominado cyberpunk. De maneira breve, evidencia o contraste entre a tecnologia, seus 

benefícios e consequências negativas para os mais pobres que não podem usufruir o que essa 

tecnologia pode oferecer e precisam sustentar as constantes mudanças por ser uma mão de obra 

barata, como podemos verificar na citação abaixo: 

O rótulo cyberpunk manteve entre seus temas a preocupação com os 

desenvolvimentos tecnológicos e suas consequências na sociedade, mas se 

constituiu em constante diálogo com várias fontes além da própria literatura 

de FC. Tomando inspirações na música punk que se destacava na época 

(Ramones, Sex Pistols, Patti Smith), em filósofos e teóricos como Jean 

Baudrillard, Marshall McLuhan, além da cultura hacker, o cyberpunk vai se 

solidificando. Elementos que fazem parte dos temas e do imaginário 

cyberpunk são a verticalidade das paisagens urbanas, a associação pessimista 

entre um alto nível tecnológico e uma qualidade de vida ruim (high tech, low 

life) e a profusão de corpos modificados com artefatos tecnológicos, estes 

últimos simbolizando um profundo imbricamento entre ser humano e o 

maquinário (MIRANDA, 2016, p. 28-29). 

 

O filme aborda muito bem a questão da verticalidade da cidade, mostrada desde o 

início do filme. Um exemplo disso é o ângulo de filmagem de cima dos altos prédios sob o resto 

da cidade e, em outros momentos, da área periférica em direção a essas construções. Esse 

ambiente, digamos, pessimista, se encaixa perfeitamente na história de Deckard e no contexto 

do romance policial. Merecem destaque também os personagens híbridos, ou seja, com uma 
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parte humana e outra robótica, remetendo às cidades industrializadas, nas quais o homem e o 

maquinário quase se fundem, passando a ter o mesmo valor. 

 

A figura do detetive 

 

 No filme, Deckard não é um policial, ele é contratado especificamente para caçar 

replicantes, característica diferente dos detetives do início, que eram policiais, mas não a polícia 

que conhecemos hoje em dia.  Reimão (1983, p. 13-14) explica que 

É no século XIX que se desenvolverá a polícia, na acepção contemporânea do 

termo. No início do século XIX, os policiais franceses eram recrutados entre 

os ex-condenados e um de seus chefes era o ex-condenado mais famoso de 

todos — Vidocq (1775-1857) —, que em 1828 lança suas memórias. [...] É 

interessante notar que no plano da criação literária todos os primeiros grandes 

detetives serão não policiais, serão investigadores que não pertencem à polícia 

enquanto instituição.  

 

Deckard não se encaixa nas características dos detetives dos grandes romances de 

enigma. Ele não se mostra quase invencível, ao invés de permanecer dentro de escritórios 

analisando pistas. Ele vai atrás do criminoso, pois, como já foi mencionado nesse tipo de 

romance policial, já se tem a identidade dele, no caso de Deckard, ele já possui todas as 

informações de Roy e dos outros replicantes, apenas precisa eliminá-los.  

Apesar de Deckard ser o protagonista do filme, sua importância é igual a de Roy, que 

também não é personagem principal, mas assume uma posição essencial. Massi (2011, p. 75) 

afirma que “nos romances policiais contemporâneos, o detetive deixou de ser a figura central 

do enredo, a personagem mais visada e mais competente”. Isso fica evidente quando, em várias 

cenas Deckard, corre risco de vida e até chega a escapar da morte porque é salvo.   

Outro fator que difere Deckard do detetive de enigma é seu romance com Rachael. 

Geralmente os detetives de romances de enigma têm a companhia de uma mulher, ou de outro 

personagem que narra a história. Todorov (2006, p. 100) menciona como um dos oitos pontos 

a serem levados em consideração pelos escritores na hora de escrever sobre esse tipo clássico, 

“o amor não tem lugar no romance policial.” No caso da personagem feminina, o romance 

quando acontece, não é posto em destaque e também não influencia no andamento da história, 

já no filme passa a ter um papel definitivo que faz o enredo tomar um rumo inesperado que é o 

término dos dois juntos. 
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A figura do criminoso 

 

A importância de Roy Batt para a narrativa se deve ao fato de sua postura alinhada ao 

seu objetivo interferir na vida de Deckard, tendo influência nos ideais construídos pelo detetive. 

Esse tipo de criminoso não existe no romance de enigma. Ele não é considerado um ser humano 

e reivindica que quer se tornar um cidadão comum, ou seja, ter direito à vida, não um interesse 

escuso como, por exemplo, receber dinheiro, como acontece nos romances de enigma. É claro 

que sua vingança contra Tyrell não se justifica. Outro fato é que o leitor pode acompanhar seus 

passos, saber dos seus planos que ocorre de forma paralela à perseguição do detetive, nesse 

caso em específico. Em seu texto, Massi (2011, p. 75) explica que: 

Em contrapartida, o criminoso ganhou status nas narrativas policiais, 

tornando-se, em muitos romances, o foco do enredo. Enquanto os romances 

policiais tradicionais só narravam o percurso do detetive, romances policiais 

contemporâneos deram visibilidade ao criminoso, mostrando ao leitor como 

ele realiza a performance. 

  

Roy não tinha a intenção de ocultar seus crimes, como acontece no romance de enigma, 

sua estratégia, ao saber que está sendo seguido por Deckard, é atrai-lo para ser morto pelos 

outros replicantes enquanto ganha tempo para chegar até Tyrell. Além disso, a imagem de Roy 

como criminoso é construída pela Corporação Tyrell por infringir as leis se tornando um 

foragido. Ele é uma ameaça maior a Tyrell. Sua única intenção é encontrá-lo, mas assim como 

nos romances de enigma, ele é colocado como um perigo para sociedade: 

[...] Depois do surgimento do Poder Judiciário, e da figura do procurador, aos 

poucos vão-se criando, solidificando e divulgando a idéia de crime como uma 

infração às leis do Estado e a idéia de criminosos como um inimigo público, 

que pode prejudicar não só os indivíduos diretamente lesados por ele, mas 

também a sociedade como um todo (REIMÃO, 1983, p. 14-15). 

  

O personagem de Roy é diferente dos criminosos tradicionais, porque além de existir 

uma competição entre ele e Deckard, ele é mais forte que o detetive. “Sendo assim, o criminoso 

conseguiu ganhar importância e se igualar ao detetive, chegando a superá-lo muitas vezes” 

(MASSI, 2011, p. 76). Roy seria capaz de matá-lo e só não o faz porque seu objetivo foi 

quebrado, não por Deckard, mas pela sua própria frustração. Ele percebe que seu fim chegou e 

que nada mais faz sentido. Talvez esse tenha sido um motivo para salvar o detetive, por aquilo 

que não poderia conquistar e que mais buscava que era a vida. 
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Conclusão 

 

Através dessa pesquisa foi possível evidenciar de forma mais clara como identificar 

características do gênero policial, compreendendo um pouco mais da sua complexidade e seu 

valor literário. Foi possível, ainda, distinguir alguns conceitos de ficção científica e encaixar o 

gênero policial de forma harmoniosa, sem deixar de priorizá-lo como pesquisa do trabalho, pelo 

contrário, buscamos utilizar o que a narrativa apresenta como elementos que enriquece a análise 

e também nos auxiliou para compreender com mais facilidade a realidade criada por Philip Dick 

e adaptada por Ridley Scott. 

O caminho que a cidade foi descrita no filme Blade Runner é de suma importância, é 

um caminho por onde toda a história ocorre, não é só um pano de fundo, é um personagem 

“mudo” como Reimão denomina, mas que fala através de seus muros, seus prédios, seus becos 

e provocam uma reflexão sobre o que chamamos de lar. Assim como a cidade, as figuras do 

detetive e do criminoso, inicialmente com histórias contrárias, mas que possuem uma relação 

que deu total sentido ao enredo, uma busca. Deckard busca pela recuperação de sua identidade 

e Roy busca pela vida. 

A intenção desse trabalho assim como a do filme, não é deixar tudo definido, é 

construir um caminho que pode ter andamento. Trazer reflexões acerca da importância do 

gênero policial com mais presença no meio escolar para não ser visto como uma literatura 

inferior, por exemplo.  

Acredito que o percurso que elaboramos até aqui, abordando cada grupo de 

narrativas isoladamente, permite traçar algumas conclusões de caráter geral a 

respeito da novela policial. Evidentemente, tais conclusões não pretendem ter 

um caráter definitivo, mas estão sendo aqui colocadas antes enquanto 

possíveis pautas de reflexão. (REIMÃO, 1983, p. 72). 

 

Tivemos o objetivo de tornar instigante a busca por estudos do gênero policial e de 

seus autores, tanto os clássicos quanto os contemporâneos. O que apresentamos são reflexões 

mínimas perto da gama de discussões que podem surgir através da análise fílmica de Blade 

Runner – O caçador de Androides, como, por exemplo, o romance negro ou filme Noire que 

não foi abordado, aprofundamento no movimento Cyberpunk ou, também, uma análise sob a 

perspectiva do Comparativismo da obra literária e fílmica. 
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Resumo  

Na presente comunicação, analisamos o filme V de vingança, dirigido por James Mcteigue 

(2006), em diálogo com os diversos recursos semióticos e intersemióticos do quadrinho 

homônimo de Alan Moore, que compreende não somente o plano das imagens, mas também 

do discurso narrativo e diálogos entre as personagens. Neste sentido, destacamos o papel dos 

discursos de poder presentes tanto no filme, quanto no quadrinho, que engendram-se por meio 

da seguinte dicotomia: Fascismo versus Anarquismo. Destacamos ainda as relações 

intertextuais presentes sobretudo no quadrinho de Moore, a partir da identificação de trechos 

de autores consagrados da literatura universal como William Shakespeare, William Butler 

Yeats, William Blake, George Orwell, Cristopher Marlowe, Ray Bradbury, Aldous Huxley, 

dentre outros. Para a análise proposta, utilizamos os seguintes aportes teóricos: Tradução 

intesermiótica, de Julio Plaza (2003), Anarquismos e sociedade de controle, de Edson Passeti 

(2003), A desobediência civil, de Henry David Thoreau (1997), e a A Revolução molecular, 

de Félix Guattari (1987). 

 

Palavras-chave: Cinema; Quadrinho; Sociedade de Controle; Apropriação; Discurso. 
 

Introdução 

 

A produção cinematográfica V de Vingança foi dirigida pelo estreante e ex-assistente 

de direção dos irmãos Wachowski (Trilogia Matrix), James McTeigue, que se baseou na 

Graphic Novel de Allan Moore e David Lloyd. O filme projeta o espectador para o ano 2020 

do século XXI. A narrativa se passa em uma sociedade sombria, futurista, de uma Inglaterra 

totalitária, onde a jovem pacata Evey Raymond (Natalie Portman), diante do perigo do “toque de 

recolher” da cidade, é salva de uma tentativa de estupro perpetrada por espiões do governo. 

Nesse momento do filme, surge um homem mascarado que a salva das mãos dos terríveis 

Homens- Dedos. Na verdade, eles são policiais-espiões, membros do governo, escolhidos para 

prender qualquer cidadão que infrinja as regras do poder central. Evey, uma trabalhadora 

anônima, irá se unir ao personagem mascarado para darem início a uma grande revolução. 

O misterioso personagem se apresenta na trama apenas como “V”. Ele é uma 

combinação de sofisticação e delicadeza e, ao mesmo tempo, habilidoso cavalheiro, ambíguo e 

interessado por literatura, artes e cinema. Ele é um líder nato, que tem como finalidade libertar 

seus concidadãos das amarras do Estado ditador britânico. Por outro lado, ele também é 

vingativo, solitário e violento com seus inimigos. Motivado por uma vingança pessoal, depois 

de ter seu rosto queimado e desfigurado, “V” se esconde por trás de uma máscara que representa 

a face de Guy Fawkes, historicamente, um católico extremista e herói que serviu em Flandres. 



237 
 

Em parceria com outros membros descontentes, Fawkes almejava explodir o Parlamento e 

assassinar o Rei Jaime I. Delatado por uma correspondência anônima, seu plano falhou; em 

seguida, foi torturado e executado na presença do Parlamento, no ano de 1606. 

No filme, ao encarnar a personalidade de Fawkes, “V” está destinado a derrubar um 

sistema de governo desonesto liderado pelo tirano chamado Adam Sutler. Além disso, ele 

pretende explodir um dos símbolos do governo, o Parlamento inglês, pois acredita que se tornou 

uma “alegoria da tirania”. Além disso, ele deseja se vingar daqueles que o prenderam e 

torturaram num campo de concentração de experiências genéticas. 

 

Técnicas de enquadramentos e cortes do quadrinho 

 

No decorrer desta análise, mostraremos alguns recortes das técnicas de 

enquadramentos e cortes que estão presentes no quadrinho de Allan Moore e David Lloyd. 

Esses elementos servirão para demarcar o aspecto composicional de planos estruturais e 

intersemióticos que irão culminar na soma de significados e significantes, a partir da projeção 

de suas artes de enquadramentos. Em seguida, serão destacadas algumas cenas retiradas da HQ 

e outras que foram recortadas do filme, como se visualiza nos quadros abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Recorte da HQ V de Vingança / Figura 2: Frame do filme V de Vingança 

 

Nesses dois enquadramentos selecionados, têm-se a tradução visual da personagem 

Evey diante do espelho refletida em plano Aproximado (médio – para ressaltar o movimento 

das mãos). Tanto no quadrinho, quanto no filme, as duas imagens são demarcadas pela clareza 

de sua expressão fisionômica, com isso, percebemos a inclinação de Evey ao se arrumar, e ao 

mesmo tempo ela se sente incomodada com o noticiário supérfluo da rádio. No quadrinho, Evey 

é uma prostituta que se arruma para conseguir clientes depois do toque de recolher, diferente 

do filme, em que a personagem trabalha numa rede de televisão. Notemos que no primeiro 

plano da HQ a expressão facial sugere algo de doloroso para ela. Já no filme, a personagem se 
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arruma para visitar seu tio doente. No decorrer desta cena, ao sair de casa, é abordada pelos 

Homens-Dedos que tentam acusá-la de desobediência ao toque de recolher. Nesse ínterim, a 

moça sofre uma tentativa de estupro pelos mesmos policiais; após esse momento de tensão da 

trama, surge “V” para salvar a heroína: 

 

  Figura 3: Recorte da HQ V de Vingança    Figura 4: Frame do filme V de Vingança 

 

Com a apresentação de “V” projetado em plano americano, verificamos sua 

aproximação na tentativa de intervir na cena em que Evey está sendo interrogada pelos Homens- 

Dedos. No enquadramento da HQ, a imagem do herói é realçada pela sua postura altiva, por 

sua máscara que cobre a face, vestimentas, a capa preta por sobre a roupa, além de apontar para 

o destaque em sua cintura, as armas de ataque. No plano fílmico, há além do detalhe para as 

armas de “V” a visualização completa de um cartaz de protesto à esquerda da personagem, onde 

se lê: “Força através da pureza, pureza através da fé”. Outro fator importante é que a 

transposição do plano americano sugere uma passagem deste para o contra-plongé ou plano de 

visão inferior, plano esse bastante explorado em narrativas visuais de quadrinhos de super 

heróis, poia sua principal finalidade é enaltecer a caracterização da figura retratada. 

Assim como todos os heróis das histórias em quadrinhos apresentam seu estilo, V de 

Vingança encena a saga de mais um da lista dos defensores, padronizado pelo seu talhe de 

cavalheiro elegantemente vestido, porém ameaçador para os seus inimigos. A semelhança entre 

os planos nos dois enquadramentos é evidente, como acontece no quadro I. Por outro lado, em 

outros planos há uma disparidade de cenários e a compostura de suas personagens, apesar do 

filme seguir o mesmo roteiro da Grafhic Novel. Outros elementos são ressignificados pela 

linguagem cinematográfica atual que converge para grandes efeitos especiais. Isso prova que 

ambas as artes têm particularidades diferentes e independentes em suas composições. 

Para finalizar essa abordagem comparativa entre as artes, passaremos para a 

visualização da cena em que a personagem Evey é mantida em cativeiro pelo próprio “V”: 
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Figura 5: Recorte da HQ V de Vingança  Figura 6: frame do filme V de Vingança 

No frames acima, a personagem é enquadrada em ângulo de visão médio, pois a atenção 

do olhar está voltada para o espectador, ao passo que esse tipo de enquadramento é 

frequentemente utilizado em casos de cenas mais lentas, em que se pretende observar 

minuciosamente o estado físico e psicológico que se encontra a personagem. Neste sentido, a 

semelhança entre quadrinho e filme perpassa por quase todos os planos, com exceção de alguns 

que tiveram que ser adaptados para uma linguagem mais contemporânea, mas o roteiro da 

narrativa se mantém a mesma do quadrinho. Ressaltamos novamente a dramaticidade do 

quadrinho, onde Evey está mais esquálida que no filme. No entanto, a aproximação dos tons de 

cores sugere uma opacidade, caracterizando uma cor perto do tom “terra”, que permeia a 

personagem por inteira. 

 

Fascismo versus Anarquismo 

 

Acerca da personagem mais emblemática do filme V de vingança, notamos que, no 

início desse drama, pouco se pode afirmar sobre sua verdadeira identidade. Alguns espectadores 

se dividem entre tratá-lo como herói ou como um vilão. Nessa perspectiva, mais cabível seria 

optar pela primeira possibilidade. O heroísmo de “V” vai se ascendendo, a partir do momento 

em este se torna uma ameaça constante para o governo tirânico de Adam Sutler. Nesse contexto, 

o filme vai colocar em choque duas ideologias: o fascismo e o anarquismo. Essas duas correntes 

libertárias são bastante demarcadas em expressões particulares à linguagem utilizada por “V”. 
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No primeiro capítulo, o vilão dos quadrinhos usa a expressão: “lembrem, lembrem o cinco de 

novembro. Que traição que artimanha. Por isso, não há porque esquecer... uma traição tamanha” 

(MOORE; LHOYD, 2006, p.16). 

Como mencionamos na sinopse comentada desse artigo, os pontos em comum entre “V” 

e o católico contestador de 1906, Guy Fawkes, logo se observa nos primeiros indícios de que a 

personagem fictícia se mostra descontente a atual situação de seu País, ou seja, assim como 

Fawkes provocou o absolutismo britânico, “V” desafia e promete vinganças próximas, que é 

dar início a uma transformação consciente de sua sociedade. Por isso, a escolha da data 

simbólica, o mesmo dia em que Fawkes tentou explodir o Parlamento há muitos séculos atrás, 

e o apelo que o herói faz à população para que recordem do “cinco de novembro” é uma 

recorrência ao caráter subversivo de ambos, assim como pelo profundo desejo de melhorias 

coletivas em sua nação. 

É evidente na enunciação de “V” o seu descontentamento com a atual posição do regime 

ditatorial administrado pelo chanceler Adam Sutler. Este mantém seu país mergulhado no 

fanatismo religioso, no ódio, no xenofobismo e discriminação sexual; para isso, Sutler tem o 

apoio integral do veículo de comunicação que é representado pela “voz de Londres”, por meio 

do conhecido apresentador Próthero que, por sua vez, incube-se de manipular todos. Para isso, 

arma uma estratégia e consegue pronunciar-se em rede mundial, ocasionando a ira do chefe da 

nação. Nesse momento, o herói acaba despertando a atenção de muitos cidadãos alienados e 

oprimidos que se projetam para a tela, comovidos pelo discurso contrário a censura do governo 

opressor. É nessa cena que surge um dos mais resistentes discursos anarquistas por parte 

daquele que nas próximas cenas se transformará num símbolo de esperança para a população 

inglesa. 

De um lado “V” se contrapõe ao regime antidemocrático fascista de Sutler, por outro, 

convida a todos a compartilharem dos mesmos questionamentos. Sua intenção é acordar todos 

do “inconsciente maquínico”, em que todos se encontram adormecidos. Nesse sentido, a 

manipulação do Estado não está intrinsecamente ligado ao impedimento do ser politizado e sim, 

em todas as suas ações e desejos. Ao se retomar a questão do “controle” da sociedade britânica 

de todas as formas pelas mãos do chanceler, observa-se nesse cenário uma estreita afinidade 

com o pensamento crítico de Guattari (1987, p.174) evidenciado na seguinte passagem: 

Não se trata mais, neste caso, simplesmente de descrever os objetos sociais 

preexistentes, mas de também intervir ativamente contra as máquinas de poder 

dominante, quer se trate do poder do Estado burguês, do poder dos burocratas, 

de toda e qualquer espécie, do poder familial, do poder falocrático no casal, e 

até mesmo do poder repressivo do superego sobre o indivíduo.  
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Para Guattari, o próprio sistema governamental se encarrega de exercer a manipulação 

da sociedade pelas diversas vertentes de controle. Esse mesmo sistema tem uma total autonomia 

para punir todos os subversivos; logo, o estado aciona outros membros de poder e de controle 

que tem sua veia na “micropolítica do fascismo”, capaz de compartimentar a vida do ser 

humano em diversas vertentes como: micro e macro política do desejo , a fala fora do sujeito 

entre outras. O ponto de vista defendido pelo estudioso entra em consonância com a crítica 

exercida por Passetti (2003, p.126) em seu artigo Anarquimos e sociedade de controle: 

Um Estado é sempre cobrança de impostos, polícia, exército, prisões e, 

também religiões. Uma força que atua sobre as relações sociais, econômicas, 

culturais e intelectuais. Onde houver Estado, haverá um poder de autoridade 

centralizada disseminado pela sociedade. Forma-se assim, uma rede de 

poderes, deveres e assujeitamentos. 

Esse mesmo argumento proposto sobre anarquismos e sociedade de controle encontra- 

se exposta no principal escrito de Henry David Thoreau, A desobediência civil. O referido autor 

expõe em sua obra seu desconforto em relação o domínio do Estado e afirma que, “o melhor 

governo é o que governa menos”. A abertura de seu livro retrata profundamente seu desejo de 

contrapor as legislações promulgadas pela autoridade do Estado, além disso, compara suas 

ações como uma “grande máquina” disposta a aprisionar os seres humanos por meio da tirania 

e da opressão que: 

Quando o atrito chega ao ponto de controlar a máquina, e a opressão e o 

roubo se tornam organizados, digo que não devemos mais ficar presos a 

tal máquina. Em outras palavras, quando um sexto da população de uma 

nação se comprometeu a ser o abrigo da liberdade é formado por 

escravos, e um país inteiro é injustamente invadido e conquistado por 

um exército estrangeiro e submetido à lei, penso que não é demasiado 

cedo para que os homens honestos se rebelarem e darem início a uma 

revolução (THOREAU, 1997, p.15). 

 

Assim como “V” acredita numa sociedade mais justa, e na igualdade entre os homens, 

ele deseja um País que possa sobreviver fora do âmbito da opressão do Estado. Em seguida, o 

vingador convida todos a participarem da revolta no ano seguinte. O anarquista acredita na 

possibilidade da rebeldia do povo, para que ele possa obter sua liberdade das mãos de uma forte 

estrutura que escraviza a massa. Para Thoreau a injustiça só terá fim quando a sociedade estuda 

melhores maneiras de se adaptar na forte engrenagem do Estado, assim, não alimentá-la seria a 

alternativa pela qual a máquina estatal iria ao seu próprio desgaste: 
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Se a injustiça faz parte do atrito necessário à máquina do governo, deixemos 

que assim seja: talvez amacie com o passar do tempo, e certamente a máquina 

irá se desgastar. Se a injustiça tem uma mola, polia, cabo ou manivela 

exclusivamente para si, talvez possamos questionar o remédio não será pior 

que o mal. Mas se ela for de natureza tal que exija que nos tornemos agentes 

da injustiça para com os outros, estão propondo que violemos a lei. Deixemos 

que nossas vidas sejam um antiatrito capaz de deter a máquina (THOREAU, 

1997, p.26). 

Porém, o desgaste da máquina do Estado só será possível quando houver o desejo de 

mudança coletiva do inconsciente do povo, ou seja, quando toda a sociedade decidir se 

desprender de todos os seus tentáculos. Nesse sentido, é necessário um desapego total em 

relação ao sistema opressor, pois, segundo Guattari o controle do governo perpassa por todos 

os “agenciamentos coletivos de enunciação”, em que todas as ações políticas, religiosas, 

mentais e sexuais do povo são fiscalizadas e devidamente manipuladas. O estudioso classifica 

esse fenômeno de revolução molecular: 

Uma profunda transformação das relações sociais em todos os níveis, um 

imenso movimento de “retomada” das máquinas técnicas pelas máquinas 

desejantes, o que eu denomino uma “revolução molecular”, correlativa da 

promoção de práticas analíticas e micropolíticas novas, permitirão alcançar 

um tal ajustamento; inclusive, o destino da luta das classes oprimidas – 

constantemente arriscadas a mergulhar em relações especulares com os 

poderes constituídos, a reproduzir relações de dominação – me parece estar 

ligado a esta revolução molecular (GUATTARI, 1987, p.172). 

 

De certo modo, nota-se que os ideais defendidos por “V” têm muito a ver com os 

princípios que regem os estudos anarquistas de Thoreau e Guattari, com isso, enfatiza-se a 

representação da última cena do filme quando toda a população sai às ruas para assistirem a 

explosão do Parlamento. É nesse momento que se destaca o despertar do “inconsciente 

maquínico”. Ao final, todos reverenciam a destruição de um dos símbolos de poder mantido 

pelo chanceler: o Parlamento inglês. Por outro lado, Evey, a seguidora do mascarado, reforça a 

ideia que seu herói representa a contestação de todos os cidadãos ali presentes. 

 

Intertextos presentes na HQ 

 

A primeira relação bastante estreita do filme “V de vingança” é com a produção de 

Michael Radford, 1984. Este filme é baseado na obra de George Orwell, que tem como 

personagem principal “Winston Smith”, um cidadão trabalhador e membro do partido do 

Grande irmão (Big brother). Essa sociedade é controlada sistemas televisivos que monitoram 

o tempo inteiro a vida de todos, a aparelho responsável pela vigilância é chamado de “teletela”, 

o aparelho tem a capacidade de se comunicar com todas as pessoas dentro de suas próprias 
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residências. 

Winston como trabalhador do Grande Irmão exerce o cargo de apagamento de arquivos 

do passado e do presente, ao destruir a memória ele contribui para o desaparecimento dos dados 

históricos e políticos de se País. Sua Nação encontra-se imergida na opressão, esse fato ocorreu 

após uma hecatombe nuclear, a partir desse momento, Londres se torna a capital da Oceania, 

totalmente dominada pelo partido do Big Brother, as pessoas perderam suas verdadeiras 

identidades e são todas tratadas por “camaradas”. Dentro do próprio partido existem outros 

Ministérios e subdivisões, como a liga das “feministas anti-sexo”, e o governo investe em 

campanhas contra o casamento, a procriação e controle dos instintos sexuais. 

Além da supremacia exercida à população, existe a Polícia do Pensamento, onde todos 

se vigiam. Nessa sociedade, as crianças são treinadas desde cedo para no futuro se tornarem 

espiãs delatoras de infringimentos das leis. O crime do pensamento é conhecido por 

“ideocrime” e todos policiam seus próprios pensamentos, enquanto isso, a campanha do Estado 

descondiciona a mente das pessoas de possíveis atos de subversão. Desse modo, palavras que 

incitam a revolução são apagadas do dicionário diariamente, para que as elas não surtam 

significados no contexto das pessoas. Winston a tudo assiste, mas assim como os outros não é 

capaz de enxergar a verdade porque todos foram manipulados, e se rendem diante da pregação 

de amor ao Governo que tem como lemas: Guerra é paz / Liberdade é escravidão / Ignorância 

é força. Aos poucos a realidade começa a incomodar a personagem central que acaba se 

envolvendo amorosamente com Júlia, uma jovem pertencente à ala anti-sexo. Quando 

descobertos eles são presos e torturados. No filme, a tortura funciona como descondicionamento 

dos atos subversivos (crime do pensamento). Enquanto isso, o governo executa em praça 

pública os “ideocriminosos” de seu País, financia guerras, inventa noticiários, e espalha a falsa 

idéia de que seu povo compartilha do crescimento da economia da Nação. Por outro lado, todos 

sobrevivem em condições subumanas, em que os alimentos são racionados e os operários são 

obrigados a se alimentarem de “Gim”, bebida que acompanha as refeições diárias e deixa todos 

com a sensação de embriaguez. 

A língua original do País é demolida dia pós dia, dicionários de novas palavras 

(novilíngua) surgem e o propósito do Grande Irmão é que a redução da língua aconteça. Após 

a possível destruição da língua, levará a utilização de um único termo: “Ingsoc”, este termo 

significa inconsciência. No tocante à literatura, o filósofo Syme, ligado ao governo despótico 

do país afirma que: 

A literatura do passado terá sido destruida, inteirinha. Chaucer, Shakespeare, 

Milton, Byron - só existirão em versões Novilíngua, não apenas transformados 



244 
 

em algo diferente, como transformados em obras contraditórias do que eram. 

Até a literatura do Partido mudará. Mudarão as palavras de ordem. Como será 

possível dizer "liberdade é escravidão" se for abolido o conceito de liberdade? 

Todo o mecanismo do pensamento será diferente. Com efeito, não haverá 

pensamento, como hoje o entendemos. Ortodoxia quer dizer não pensar... não 

precisar pensar. Ortodoxia é inconsciência (SYME, 1996, p.53). 

Voltando à comparação entre os filmes, podemos afirmar que a relação existente entre 

o filme “V de vingança” e “1984” são muito íntimas, a começar pele imponência do alto 

chanceler que, semelhantemente, se configura na patente do Grande Irmão personagem criado, 

primeiramente, por Orwell em sua visão niilista do futuro. Nesse caso, a produção mais atual 

seria uma releitura de “1984”, como veremos suas respectivas imagens projetadas na grande 

tela ou “teletela”: 

 

 

           Figura 7: Frame do filme V de Vingança                               Figura 8: Frame do filme “1984” 

 

Outros intertextos possíveis surgem através de produções cinematográficas como 

Metrópoles de Fritz Lang, Fahrenheit 451 de François Truffaut, baseado no livro de Ray 

Bradury, Alphaville, de Jean Luc Godard, O processo baseado no clássico de Franz Kafka, 

Blade Hunner de, Ridley Scott, 2001 uma odisséia no espaço, de Stanley Kubrick e Laranja 

mecânica do mesmo cineasta, Brazil, de Terry Guilliam, Clube da luta de David Fincher, 

baseado na obra de Chuck Lahiuk, Tempos modernos, de Charles Chaplin, Taxi driver, de 

Martin Scorsese, O Conde de Monte Cristo, dirigido por David Greene, adaptado da obra 

homônima de Alexandre Dumas, entre outros. 

 

Intertextos Presentes no Filme 

 

A narrativa sequencial de Allan Moore e David Lloyd tem uma grande referência 

advinda da literatura universal, a partir do fenômeno de apropriação e tradução intersemiótica. 

Verifica-se, no filme, que os trechos retirados de autores da literatura inglesa, não servem como 

mera colagem, mas se harmonizam à própria trama. O personagem “V” se utiliza desses recortes 

literários com o propósito de produzir reflexões críticas em relação ao homem e ao sistema que 
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o assola. Neste sentido, o discurso poético do vingador, funde-se à trama de forma orgânica e 

bem construída. É importante observar a importância desse diálogo entre o cinema e a literatura, 

algo que Sergei Eisenstein (2002, p.21) já ressaltava em seus escritos teóricos sobre a 

montagem cinematográfica. Dessa maneira, o filme de James Mcteigue é uma aula de 

intersemiótica (unidade de composição que lembra a captação de planos da pintura japonesa), 

em que as diversas artes circulam de forma bem estruturada, unindo num só plano os diversos 

sentidos humanos. Exemplo disso é o espaço em que o herói do filme reside; rico em cores e 

planos de profundidade, intercalados com pinturas (artistas do Renascimento e da modernidade, 

como William Blake), esculturas e outros artefatos artísticos: 

 
 

Figura 9: Frame do filme V de Vingança 

 

No quadrinho e no filme as apropriações literárias são importantes para a densidade 

do roteiro. Entre os autores citados figuram: William Shakespeare (peça Macbeth: ato I – cena 

II; Peça Como gostais: ato II – cena VII; Peça Henrique VIII: ato I – cena IV). Outros autores: 

William Blake (trecho do poema And Did Those Feet); William Butler Yeats (versos do poema 

A Segunda Vinda); Cristopher Marlowe (Peça: The tragical history of doctor Faustos); Novo 

Testamento (Evangelho de São Mateus. Cap.25, vesículo 14-30) e Aldous Huxley (Admirável 

mundo novo). Nesse contexto literário, não devemos esquecer a possibilidade de diálogo entre 

o filme e os estudos de autores do “Anarquismo”, como Pierre-Joseph Proudhon (A 

Propriedade é um roubo), Michel Bakunin (Sangue, suor e Barricadas), além de teóricos da 

pós-modernidade como Herbert Marcuse, Felix Guattari, Giles Deleuze e Michel Foucault. 

Unida a todas essas apropriações artísticas, a música forma um sistema de interconexão 

no quadrinho e no filme. Na HQ de Moore e Lloyd, a música surge nas páginas da revista de 

maneira inovadora, em que se percebe claramente o trabalho com a fusão dos diversos gêneros 

verbais/visuais que culminam em recursos intersemióticos, pois, apesar do silêncio da página 

quadrinística, a música pode ser sentida (ouvida) através da sequência dos quadros e das notas 
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(partituras) que ganham relevância nos diversos cortes: 

 
 

Figura 10: Recorte da HQ V de Vingança  

 
No filme, as trilhas sonoras foram incorporadas à trama, não servindo como um mero 

pano de fundo musical, já que a variedade de ritmos põe em evidência as diversas nuances 

criadas pelo roteiro cinematográfico. Assim, expõe o estudioso Tony Berchmans (2006, p.26), 

“a música pode criar um clima psicológico para determinadas cenas, revelar alguma tensão que 

não está explícita na imagem, prenunciar algo que pode reverter a expectativa do espectador, 

ou ainda ‘enganar’ a audiência, fazendo o público acreditar que vai acontecer algo que no fim 

não acontece, e vice-versa”. A trilha em V de Vingança vai do clássico ao Jazz, passando pelo 

Pop e pelo Blues. Entre os músicos podemos citar: Tchaikovsky (“A Abertura”, de 1812), 

Martha Reeves e The Vandellas, Billie Holiday e Black Uhuru, além da banda gótica Velvet 

Underground (trecho da canção Heroin). 

 

Considerações Finais 

 

Esse artigo não esgota as possibilidades de análise do filme e do quadrinho inglês. No 

entanto, procuramos embasar nosso estudo com teorias que vão do Anarquismo, passando pela 

teoria cinematográfica e chegando à técnica sequencial dos quadrinhos. A idéia não era apenas 

destacar os quadros, mas analisá-los de acordo com os enquadramentos e planos, não deixando, 

por outro lado, de entender os agenciamentos ideológicos presentes no discurso de “V”. Fica 

para os leitores e espectadores a provocação do artigo para que eles busquem essas fontes para 

uma clareza maior das idéias presentes nas diversas linguagens artísticas que estudamos no 

decorrer dos tópicos. 
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O MANIFESTO CURAU DE VICENTE CECIM: RESISTÊNCIA E 

CRÍTICA COLONIAL NA AMAZÔNIA 
 

Tassiane de Jesus dos Santos BASTOS (UFPA) 

Orientador: Prof. Dr. Luiz Guilherme dos SANTOS JUNIOR (UFPA) 

 

Resumo  
Os movimentos artísticos, como as vanguardas europeias, surgem a partir do desejo de 

revolucionar as artes no início do século XX. Nesse contexto, o Modernismo no Brasil também 

traz implícito o propósito de criar novas diretrizes estéticas às artes nacionais, com base numa 

visão crítica da tradição cultural brasileira. Em meio às diversas ideias de ruptura e reflexão 

sobre o presente, naquele contexto, os manifestos representaram um dos meios mais radicais de 

realizar essa crítica, tanto no contexto das artes visuais, quanto no cinema e na literatura. Após 

esse período de grande repercussão e produção ativa dos manifestos, houve certo ‘silêncio’ nas 

décadas seguintes, sobretudo no que tange às letras nacionais. Contudo, em plena ditadura 

militar brasileira, o escritor paraense Vicente Cecim se lança nesse gênero com grande vigor 

crítico em seu Manifesto Curau (1983), que apresenta um teor revolucionário, ao trazer pontos 

fundamentais sobre a resistência dos povos da Amazônia em face de domínios históricos 

coloniais. Objetivamos nesta comunicação de pesquisa demonstrar como o Manifesto Curau 

instaura um debate sobre o modo de dominação no contexto regional amazônico. Buscamos, 

ainda, mostrar que a tendência proposta pelo Manifesto Curau está ativa na 

Contemporaneidade, tomando por base as lutas dos povos indígenas no sentido de resistir às 

investidas do modo de produção capitalista do século XXI. Para a referida análise, utilizamos 

os seguintes referenciais teóricos: Pimentel (2018); Cantinho (2016); Jucá (2010); Tales (2009); 

Candido (1999) 

 

Palavras chave: Manifesto Curau; Amazônia; Resistência.    

 

Introdução 

  

Vicente Franz Cecim, escritor, jornalista e cineasta brasileiro que nasceu em 7 de 

agosto do ano 1946 na cidade de Belém, no Estado do Pará. Segundo Danieli Pimentel (2018), 

quando jovem se dedicou ao cinema e foi um dos precursores da sétima arte no Estado do Pará, 

compondo a primeira geração de cineclubistas. A estudiosa da obra de Vicente Cecim destaca 

ainda que, entre suas produções no período de 1975 a 1979, sobressai-se, Matadouro (1975), 

Permanência (1976), Sombras (1977), Malditos Mendigos (1978) e Rumores (1979). Ela afirma 

que, após esse tempo, Cecim passou por um período de estagnação que perdurou por quase 30 

anos. Somente com a chegada de seu filho, Bruno Cecim no cenário áudio visual, foi que o 

autor paraense voltou ao cinema, mas, dessa vez, em parceria com Bruno, lançando três filmes 

entre 2007 e 2009.  

 Por um certo período, Vicente Cecim exerceu a profissão de jornalista e escrevia em 

uma coluna do jornal O Liberal, um dos principais jornais do Estado no Pará, sobre arte e 

literatura nacional e internacional de forma crítica. Ainda com base nos dados de Pimentel 
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(2018), no momento, o autor transita pelo campo da literatura e de produções áudio visuais. 

Mas, também, concede conferências, palestras e cursos de escrita criativa. 

 No que diz respeito à sua trajetória como escritor, ela se firma no período em que ele 

cessou as produções audiovisuais em 1979. Nesta etapa, Vicente Cecim publicou o livro A Asa 

e a Serpente (1979), que dá início a uma série de livros aos quais o poeta denomina de “livros 

visíveis”. O autor possui outra sequência de livros, dita por ele como “livros invisíveis de 

Andara”. Esses dois conjuntos formam o projeto de Andara, totalizando já 16 livros publicados 

e uma nova edição em que o autor consegiu unir quase todos os livros do ciclo literário inciado 

com A asa e a serpente, livro lançado em 2020. Vale destacar, que, dentre seus livros, há 

aqueles, como Os Jardins e a Noite, que foi traduzido e comercializado em outros países, e 

renderam ao escritor prêmios literários nacionais e internacionais.  

Cecim apresenta uma literatura cujas raízes estão centradas no imaginário amazônico, 

contendo o cenário do cotidiano de povos amazônicos, suas lendas e mitos, dentre outros temas 

de cunho social acerca dos embates seculares que se processam na região. Todavia, este cenário 

é recriado além dos limites da natureza, ou seja, uma “transfiguração” da região amazônica por 

meio da escrita literária. Com novos arranjos e personagens, não há divisão entre o natural e o 

sobrenatural. O metafisico e o físico se misturam e criam o que o próprio escritor chama de 

“literatura fantasma”. Nesses textos, coabitam vários gêneros textuais como a prosa, a poesia, 

anotações de viagens, dentre outros estilos que se entrelaçam em harmonia no universo ficcional 

de Andara. 

Ainda referente à sua ocupação como escritor, Vicente Cecim reserva uma atenção 

para a criação de manifestos literários semelhantes aos manifestos produzidos no início do 

século XX pelas chamadas vanguardas eurpeias; mas com um diferencial, em plena ditatura 

militar no Brasil, num contexto que, no entanto, não é tão diferente do período vivido pelos 

cubistas, dadaístas, expressionistas e surrealistas, que sentiram as pressões da I Guerra Mundial 

e o advento do nazi-fascimos na Europa. O primeiro desses textos de Cecim foi o Manifesto 

Curau, apresentado durante um congresso no Teatro da Paz, em Belém do Pará, no ano de 1983. 

Apresenta um teor revolucionário, ao trazer pontos fundamentais sobre a resistência dos povos 

da Amazônia em face dos domínios históricos coloniais.  

Desse modo, objetivamos, neste trabalho, demonstrar como o Manifesto Curau trava 

um debate sobre o modo de dominação no contexto regional amazônico. Buscamos, ainda, por 

meio desta análise, mostrar que a tendência proposta pelo Manifesto Curau permanece ativa na 

contemporaneidade, tomando por base as lutas dos povos indígenas, no sentido de resistir às 

investidas do modo de produção capitalista do século XXI.    
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O “espírito novo” Modernista e o Conteúdo Revolucionário dos Manifestos  

 

O movimento modernista, que surgiu no século XX, foi o primeiro a se desvencilhar 

das tradições e influências europeias. Os artistas buscavam encontrar nas próprias 

particularidades dos seus países as influencias necessárias para as futuras produções artísticas. 

Os idealizadores desse movimento não demoraram a entender que não poderiam cunhar algo 

novo sem voltar às tradições. Esse paradoxo lavaria os artistas a voltarem os seus olhares para 

as tradições que, a princípio, foram repudiadas. Então, para satisfazer os anseios por mudanças 

dos modernistas, houve uma releitura dessas tradições. Além disso, contido no Modernismo 

havia exemplos das vanguardas europeias, “no caso, as vanguardas francesas e italianas, a 

começar pelo Futurismo, que ofereceram modelos adequados para exprimir a civilização 

mecânica e o ritmo das grandes cidades” (CANDIDO, 1999, p. 68). O mundo físico era 

representado pelo mundo das artes, por meio de produções artísticas que exprimiam a 

dinamicidade e velocidade das coisas.  

No Brasil, o Modernismo começou oficialmente em 1922 com a famosa Semana de 

Arte Moderna. Nesse país, assim como em outras civilizações, o século XX exprimia novos 

ares tanto no cenário econômico quanto político. O avanço industrial pelo qual passavam suas 

principais capitais ditavam o ritmo das alterações na cultura brasileira, ou seja,     

o Modernismo não foi apenas um movimento literário, mas, como tinha sido 

o Romantismo, um movimento cultural e social de âmbito bastante largo, que 

promoveu a reavaliação da cultura brasileira, inclusive porque coincidiu com 

outros fatos importantes no terreno político e artístico, dando a impressão de 

que na altura do Centenário da Independência (1922) o Brasil efetuava uma 

revisão de si mesmo e abria novas perspectivas, depois das transformações 

mundiais da Guerra de 1914-1918, que aceleraram o processo de 

industrialização e abriram um breve período de prosperidade para o nosso 

principal produto de exportação, o café (CANDIDO, 1999, p. 68). 

  

Portanto, as transformações pelo qual a antiga colônia de Portugal passava, 

contribuíram para os rumos do Modernismo Brasileiro. No que diz respeito às propostas 

artísticas dos modernistas, estes, segundo Oliveira (2012, p. 84), tinham como base propor “a 

reconstrução da cultura brasileira através da valorização de elementos nacionais partindo de 

uma revisão crítica do passado nacional, eliminando os recalques da colonização”. Ou seja, 

releitura das tradições e libertação das influencias dos colonizadores.  

Nessa perspectiva, autores como Anita Malfatti, Mário de Andrade, Oswald de 

Andrade, Tarsila do Amaral, dentre outros, foram os jovens artistas brasileiros que se 

empenharam em produzir arte nos moldes da corrente modernista. Esta, segundo Candido 
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(1999, p. 69), foi “a fase mais fecundo da literatura brasileira”, porque ela possuía “maturidade 

suficiente para assimilar com originalidade as sugestões das matrizes culturais, produzindo em 

larga escala uma literatura própria”.  

Como já citado, as vanguardas europeias tiveram influência e deixaram características 

fecundas no Modernismo. É o caso dos manifestos, que traziam em suas linhas o desejo de 

revolucionar e se tornaram uma das formas mais eficientes de romper com o passado, de 

protestar e expor ideias. Renovação era a palavra de ordem dessa corrente literária, pois havia 

aqueles que acreditavam que no passado. Segundo Teles (2009, p. 455-456), “tudo renunciamos 

à energia de criar para fazermos comodamente a cópia, que mal se ajeita ao nosso ambiente”. 

A única alternativa era não aceitar mais essa mimese cômoda. 

Neste contexto, inúmeros manifestos foram criados e deflagrados por escritores ou 

grupos de escritores modernistas que portavam ideias em comum. A exemplo desses 

manifestos, citamos o Manifesto da Poesia Pau-Brasil (1924), que continha como uma das 

pautas a rejeição à cópia e, como seu idealizador, Oswald de Andrade. O Manifesto Nhengaçu 

Verde Amarelo (1926), surgiu como resposta ao Manifesto Pau-brasil. Tomava o índio como 

símbolo nacional e tem entre os seus fundadores Cassiano Ricardo, Menotti Picchia e Plínio 

Salgado. Outro bem cotado foi o Manifesto Antropófago, (1928), que defendia os nativos, era 

contra os colonizadores e tinha um lema interessante, “antes dos portugueses descobrirem o 

Brasil, o Brasil tinha descoberto a felicidades”; este também foi cunhado por Oswald de 

Andrade. No contexto amazônico os manifestos tiveram ressonância, pois, de acordo com 

Pimentel (2018, p. 47), 

 

Diante da repercussão dos manifestos vanguardistas europeus e do 

Modernismo paulista, ainda nessa década, o escritor Abguar Bastos lança dois 

manifestos: A geração que surge (1923) e Flami-n´-assú, sob a égide das 

ideias de Oswald de Andrade. No entanto, as propostas literárias dos 

manifestos eram contraditórias se comparadas ao intento radical proposto 

pelas vanguardas. 

 

E, assim, o Modernismo seguiu durantes os anos seguintes, sem mais a presença 

evidente de manifestos literários, já que outras correntes estéticas do movimento propunham 

mudanças menos radicais. O retorno dos manifestos pode ser encontrado já na segunda metade 

do século XX, em plena ditadura militar iniciada em 1964. É nesse contexto de opressão e 

censura, no espaço amazônico, que surgem os manifestos de Vicente Cecim.   
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Manifesto Curau, rompendo o “silêncio”  

  

  Após anos de euforia criativa no campo artístico e literário brasileiro, houve um 

silêncio. O regime militar se instalava no Brasil em 1964, depois de um golpe premeditado 

contra o governo de João Goulart. Esse seguimento formularia novas regras para o cenário 

político brasileiro, mas, também, para o social, econômico e cultural. A censura foi objeto de 

repressão mais utilizado pelos militares para impedir qualquer tipo de oposição ao seu governo, 

e alcançou uma abrangência nacional. Praticamente qualquer coisa ou pessoa poderia vir a ser 

impedida de se manifestar contra o governo ou as novas políticas ligadas a ele.  

Desse modo, nesse período, vários artistas, pensadores e políticos foram perseguidos 

e, consequentemente, as produções advindas da arte diminuíram drasticamente de circulação, 

embora continuasse forte na clandestinidade. Alguns artistas e pensadores, no entanto, não se 

renderam às perseguições e continuaram trabalhando, porém de forma discreta. Poucos 

ousavam encarar abertamente o Estado repressivo dos militares. Uma dessas poucas pessoas 

que se manifestou publicamente foi o paraense Vicente Franz Cecim que, em 1983, no 

congresso da SBPC37, no Teatro da Paz, em Belém do Pará, deflagrou o Flagrados em delito 

contra a noite/ Manifesto Curau. Ele sentia que aquela situação era uma farsa e, por isso, 

resolveu escrever o manifesto. Este continha “denúncias e exigências poéticas-políticas”. E em 

um ato de coragem na cerimônia de abertura, “com autoridades civis, militares e eclesiásticas”, 

invadiu o Teatro da Paz e interrompeu o discurso do governador e o entregou o Manifesto 

Curau. 

Tamanha foi a importância desse manifesto que, anos após sua curta aparição no 

congresso da SBPC, ele saiu em importantes jornais da Amazônia e, atualmente, ainda podemos 

encontrar vestígios das concepções e lutas defendidas nele. Um dos motivos de seu prestígio e 

relevância está relacionado ao conteúdo do manifesto. Ele não possui um teor apenas poético, 

mas sim, “poético-político”. O manifesto, em sua essência, é um protesto contra os “padrões de 

colonização” imposta ao Brasil: 

Historicamente, a História vista com um outro olho, não essa de a prioris 

infalíveis, mas uma de navegações frequentemente sem leme e em rumo 

incerto, historicamente, a falência do Ocidente culto instituído, aristotélico e 

cartesiano, pragmático enfim, tem sido uma crença estúpida, contagiosa e 

exportada para os quatro cantos magros do mundo, num dos quais nós 

incluímos, embora devamos estar solidariamente em todos eles: uma crença 

que afirma que só os dias despertos existem, sendo todo o resto fantasma, isto 

é: a parte dos sonhos (CECIM, 2012, p. 68-69). 

                                                 
37 SBPC – Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. (CECIM, 2012) 
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O poeta paraense compreende que os colonizadores tentaram “apagar” a história que 

existia antes de sua chegada taxando-a como irreal. De fato, a maioria dos livros didáticos de 

história trazem o relato de que quando os portugueses chegaram haviam índios. E, apenas isso, 

sem mais detalhes de suas línguas, etnias, cultura ou imaginário, como se os povos indígenas 

não tivessem produzido qualquer tipo de manifestação artítica e cultural. Essa opressão cultural 

do ocidente, segundo Cecim, criou uma farsa que “se antes permitiu ilusões reconfortantes, 

hoje, ela despedaça o próprio ocidental” (CECIM, 2012, p. 70). Essa “realidade” cunhada pelo 

ocidente não satisfaz nem os anseios dele mesmo, muito menos suprirá os anseios de regiões 

peculiares como a Amazônica, que possui um passado de invasão e domínio. O autor elege a 

região amazônica como sendo capaz de libertar-se desse jugo ocidental. 

O Curau revela que o temor do “ocidente culto” está nas revoluções “de qualquer 

espécie. Poéticas ou políticas, ou à aliança dessas duas formas de luta” (CECIM, 2012, p. 70). 

Isso se dá porque o escritor paraense entende que esse medo se relaciona ao fato de o Ocidente 

não divulgar o real e ter usado essa farsa apenas como mecanismo de dominância. Essa 

dominância continua ativa mesmo após a independência colonial, agora por meio da 

globalização. A mobilidade que a globalização introduziu na “cultura culta” possibilitou a sua 

importação para países de Terceiro Mundo de forma praticamente instantânea e quase ilimitada. 

Dessa forma, esta tornou-se umas das armas com maior eficiência utilizada atualmente na 

dominância, como pode se entender melhor nesse trecho:  

O equívoco das lutas antiimperialistas circunscritas à confrontação política e 

econômica é, tem sido, ignorar que o projeto de permanência do imperialismo 

ocidental, projeto liderado pelos imperialismos europeu e norteamericano, 

inclui estratégias mais vastas e invisíveis, que utilizam a cultura - a Cultura, 

exprime melhor - e todas as suas ramificações, previamente envenenadas com 

um curare entorpecedor das culturas do Terceiro Mundo, tolhendo na nascente 

sua afluência e sua chance de uma ação nativa libertadora. (CECIM, 2012, p. 

71). 

Neste trecho, Cecim assinala que a cultura importada é uma ferramenta invisível, mas 

com uma força poderosa capaz de anular e até impedir o surgimento de culturas nativas 

tornando-as alienadas e subjugadas; impede que povos da Amazônia, por exemplo, possam 

conviver com suas raízes e sua verdadeira história. Em contrapartida, o autor propõe uma 

solução para “independência histórica e estética” (CECIM, 2012, p.72); isto é, ele acredita que 

a cultura alienada acabará quando houver uma “reivindicação cultural” por meio das “fábulas 

do imaginário” de povos nativos amazônicos. Nesse sentido, de acordo com Cecim (2012, p. 

72), “o real está em toda parte, sim, mas sob o domínio do medo ele se transforma em fantasia 
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e fuga ao real. Só a fábula insurrecta cravada na vida resgatará estética e historicamente a 

Amazônia dessa miragem: o padrão colonizador imposto a ela”. 

Necessitamos de coragem para resgatar essa região, além de uma dose de criatividade 

para usar do “canibalismo cultural”, de forma a ir contra essa realidade imposta historicamente 

pelos colonizadores, e criar uma nova realidade tendo como base o imaginário de povos nativos. 

A libertação desse modelo opressor também requer sacrifícios, quebra de tabus, rejeição a 

velhos hábitos ligados a cultura estrangeira. O texto ceciniano defende que a “história, só terá 

realidade quando eu me apossar dela pelo meu imaginário de homem e região” (CECIM, 2012, 

p. 74). Ou seja, uma apropriação regional da Amazônia por meio da arte popular, das fábulas, 

da oralidade e das lendas, pois os “homens na Amazônia tanto vivem quanto contam histórias” 

(CECIM, 2009, p. 8). 

Esperamos que estas manifestações culturais populares tenham autonomia e se 

expressem independentemente através de si mesmas, para não serem corrompidas pela cultura 

colonial, contaminada pelo capitalismo contemporâneo. Assim, a junção da literatura e o 

imaginário irão fabricar as “fábulas rebeldes” que reivindicarão a liberdade cultural dos povos 

oprimidos. Paralelamente, Cecim preocupa-se em explicar que a apropriação regional não deve 

ser confundida com o regionalismo. Ela é “contra o regionalismo e ao mesmo tempo por uma 

revolução de região” (CECIM, 2012, p. 77). Essa afirmação é defendida pelo poeta, porque ele 

acredita que muitos fazem um regionalismo supérfluo que possui argumentos pautados em 

dados utilizados pelos colonizadores.     

Vicente Cecim, com o Manifesto Curau, reivindica a história cultural de sua região 

que foi tomada e “envenenada” pelos padrões colônias. E, por meio dessa nova história liberta 

do colonizador e com autonomia criativa, cunhar uma outra realidade capaz de se adequa 

harmonicamente com as lutas e anseios da sociedade amazônica. O autor paraense admite que 

pouca coisa foi feita para que exista, de fato, essa mudança “tantos anos depois ainda somos 

flagrados em delito contra as nossas noites e os nossos dias, aos constatarmos, hoje, que quase 

nada realizamos do que aquela Voz faz tanto tempo nos pedia” (CECIM, 2010, p. 328 apud 

CARVALHO, 2013, p. 5). As exigências poéticas e políticas contidas no manifesto continuam 

em aberto. Cecim não é o único a combater essa cultura capitalista ocidental, por exemplo, os 

povos indígenas são desde o período colonial uma linha de resistência ativa contra a cultura 

“culta”.  
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Resistencia Indígena  

  

No livro A conquista da América: a questão do outro, Tzvetan Todorov (1988) afirma 

que as primeiras viagens marítimas de Colombo levaram à descoberta dos americanos e não da 

América. Os povos nativos que habitavam as terras do novo continente, que os colonizadores 

viriam a reivindicar, eram numerosos e coexistindo em harmonia com a natureza. Como os 

europeus não esperavam encontrar nenhum habitante nesse continente a alternativa para 

solucionar a sua presença indesejada veio, a princípio, com a exterminação desses povos. 

Segundo Todorov (1988, p. 4), “o século XVI veria perpetrar-se o maior genocídio da história 

da humanidade”. No entanto, com o tempo os dominadores perceberam que os nativos seriam 

mais uteis vivos do que mortos, pois estes conheciam o território e podiam ser usados como 

escravos.    

Esse método de lidar com os povos tradicionais foi seguido e implantado em boa parte 

do continente americano, incluindo os territórios pertencentes ao Brasil, ou seja, na primeira 

fase, os povos indígenas foram assassinados indiscriminadamente; na segunda, a matança 

passou a não ser a primeira opção, mas continuava sendo o método mais eficiente quando os 

europeus precisavam retirar comunidades inteiras de áreas estratégicas ou que possuíssem 

metais preciosos. Além do mais, o projeto de “civilização” levou à extinção de muitas línguas 

indígenas, visto que os indígenas, quando capturados, eram proibidos de falar em sua língua 

materna.  A cultura, os costumes e crenças dessa população também tiveram suas perdas por 

causa dessa imposição civilizatória europeia. Apesar desses fatores todos, podemos afirmar que 

os povos indígenas foram os pioneiros nas lutas anticolonialismo e resistiram às investidas das 

colônias, ou seja, não foram passivos a todas essas injunções estrangeiras. 

A ideia de os nativos serem protagonistas da história e agentes de modificação social 

é defendida pela escritora Maria Regina Celestino de Almeida no livro Os índios na História 

do Brasil. Ela, em um fragmento do livro, afirma que 

De personagens secundários apresentados como vítimas passivas de um 

processo violento no qual não havia possibilidades de ação, os povos 

indígenas em diferentes tempos e espaços começaram a aparecer como 

agentes sociais cujas ações também são consideradas importantes para 

explicar os processos históricos por eles vividos. Essas novas interpretações 

permitem outra compreensão sobre suas histórias e, de forma mais ampla 

sobre a História do Brasil (ALMEIDA, 2010, p. 9-10).   

 

Entendemos que a referida autora, na citação acima, percebe o papel crucial que os 

povos indígenas possuíam e possuem na história do Brasil, não somente como membros desse 
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território, mas como personagens ativos e atuantes capazes de cunhar sua própria história 

recusando a que era oferecida pelos dominadores. Eles buscaram lutar pelos seus territórios, 

sua cultura e modo de vida. Formando assim essa linha de resistência efetiva que permanece 

até os dias de hoje. 

 Assim como Cecim defende que os colonizadores quiseram apagar a história que havia 

antes de sua chegada, que por sua vez pertenciam os povos originários dessas terras, a estudisa 

citada antes também comunga dessa mesma opinião, visto que, segundo ela, as ações históricas 

indígenas eram marginalizadas pelos colonizadores, relegando-as sempre a um segundo plano 

ou apenas não dando a elas importância alguma. Essa ideia de passividade e não civilização dos 

povos nativos foi o argumento mais usado para a imposição firme da cultura dita culta aos 

“selvagens”. Essa mentira colonial causou impacto negativo na própria identidade dos povos 

indígenas e no modo como os outros grupos sociais passaram a ver eles. 

A valorização da identidade indígena e sua preservação não foi destruída. A cultura e 

o imaginário de nossos ancestrais indígenas continuam presentes em boa parte dos aldeamentos 

existentes hoje. Por outro lado, vale ressaltar, que atualmente as lutas continuam, o colonizador 

ainda continua interferindo no modo de vida dessas pessoas, seja pela implantação de usinas 

hidrelétricas, mineração, agronegócio ou a globalização.  Este último é, indubitavelmente, o 

mais preocupante, pois é a raiz modificada, do antigo projeto de “civilização”. Como lembra 

Ailton Krenak, escritor e ambientalista indígena em seu livro Encontros, “ao longo dos séculos 

de colonização, em diferentes regiões do país, os índios sempre fizeram movimento de 

resistência e de organização” (KRENAK, 2015, p. 25). Então acreditamos que haverá essa 

constante luta por partes dos indígenas, pois isso constitui uma parte de sua identidade. 

 

Conclusão 

 

Concluimos que Vicente Cecim, com o Manifesto Curau, faz um alerta sobre a 

alienação cultural presente no atual estilo de vida contemporâneo. Ele busca explicar que essa 

alienação está enraizada em nosso inconsciente desde os tempos coloniais e que se modificou 

ao longo do tempo assumindo diferentes faces. Cecim acredita que apenas será possível uma 

independência cultural, histórica e poética quando o imaginário dos povos oriundos da 

Amazônia ganharem espaço e valorização por todos os membros da nação e por seus dirigentes. 

Além disso, o Manifesto Curau não foi apenas um manifesto de aleta, as ideias propostas nele 

ainda permanecem ativas por meio das lutas e resistências dos povos indígenas que sempre 

buscaram valorizar, manter sua cultura e preservar seus modos de vida. Mesmo que essa escolha 
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tenha levado a perdas e sacrifícios, eles não aceitaram a ideia oferecida pelo colonizador de que 

a cultura deles era superior. 
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CATEGORIAIS GRAMATICAIS NA LÍNGUA WAYORO: UMA 

INVESTIGAÇÃO A RESPEITO DOS IDEOFONES 
 

Tassiane de Jesus dos Santos BASTOS (UFPA) 

Orientadora: Profa. Dra. Antônia Fernanda de Souza NOGUEIRA (UFPA) 

  

Resumo  
Discute-se, neste trabalho, a presença de possíveis ideofones na língua Wayoro ou Wajuru 

(subfamília Tupari, família Tupi). Existem elementos lexicais nessa língua que se aproximam 

de uma semântica verbal, porém não possuem flexão verbal característica da língua, são a 

maioria formados por uma única sílaba e podem ou não estabelecer ligação sonora com o evento 

ocorrido. Esses elementos não podem ser classificados como onomatopeias, pois têm semântica 

de evento e a própria forma é diferente das onomatopeias, sendo essas compostas por uma 

sequência de sílabas repetidas e/ou prolongadas, enquanto que o objeto estudado, como 

supracitado, geralmente tem uma única sílaba. Desse modo, esse conjunto de itens possui 

indícios e características de pertencer a uma classe morfológica diferente de verbo e de 

onomatopeia. A hipótese aqui levantada é que sejam parte da classe de ideofones. O presente 

estudo baseia-se em narrativas orais e dados elicitados coletados em trabalho de campo. Como 

referencial teórico, utiliza-se Nhampoca (2015), Voeltz e Kilian-Hatz (2001), entre outros. Vale 

ressaltar que a presente comunicação é apenas uma análise preliminar, portanto, tornam-se 

necessários novos estudos sobre o tema de forma mais ampla para a construção de uma análise 

contundente para esse tema.  

 

Palavras-chave: Língua Wayoro; Ideofones; Categorias Gramaticais. 

 

Introdução 

 

Nesse estudo, pretende-se analisar itens que poderiam pertencer à categoria de ideofones 

na língua Wayoro ou Wajuru (subfamília Tupari, família Tupi). Trata-se de uma classe 

gramatical que é pouco conhecida, e, portanto, muitas vezes ignorada ou confundida com outras 

categorias. Apesar disso, como afirma Dingemanse (2013, p. 143, tradução nossa), “a maioria 

das línguas do mundo tem um amplo número de ideofones”38. Dito isto, existem elementos 

lexicais na língua Wayoro que, do que sabemos até o momento, aproximam-se de uma 

semântica verbal, porém não possuem flexão verbal característica da língua, tampouco se 

permitem classificar como parte das demais categorias já identificadas (NOGUEIRA, 2019). 

Quase todos esses itens são formados por uma única sílaba, são pronunciados com ênfase e 

podem estabelecer ligação sonora com o evento ocorrido.  

Observa-se que esses elementos são diferentes de onomatopeias, uma vez que as 

onomatopeias são compostas, por exemplo, por uma sequência de sílabas, enquanto que o 

objeto estudado, como supracitado, geralmente tem uma única sílaba (ou duas). Além disso, 

onomatopeias estabelecem uma relação acústica direta com o referente, uma imitação. Desse 

                                                 
38  “Many of the world’s languages have large numbers of ideophones.” (DINGEMANSE, 2013, p. 143). 
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modo, o conjunto de itens sob investigação contém indícios de pertencer a uma classe 

morfológica diferente, os ideofones. O presente estudo se baseia em trechos de narrativas orais 

e dados elicitados coletados com falantes da língua Wayoro, bem como dados já publicados 

(NOGUEIRA, 20109)39. Como referencial teórico, utiliza-se, Nhampoca (2015), Voeltz e 

Kilian-Hatz (2001), entre outros. 

O presente trabalho está organizado da seguinte forma: 1- Introdução apresentando os 

objetivos, a motivação e a metodologia usada nesta pesquisa; 2- Esse tópico é destinado a 

apresentação da etnia Wajuru e língua Wayoro; 3- Nessa secção, explana-se sobre conceitos de 

onomatopeias, verbos e ideofones; 4- Nesta parte, expõe-se a metodologia; 5 – Destina-se à 

análise dos dados; em 5.1,  explica-se o porquê que os itens sob investigação não são verbos; 

em 5.2, o porquê que não são onomatopeias; 6- Considerações finais; 7- Esse trecho reserva-se 

para as referências bibliográficas.  

 

Etnia Wajuru e língua Wayoro 

O povo da etnia Wajuru habita no estado de Rondônia, um dos noves estados 

pertencentes à Amazônia legal, localizada no norte do Brasil. Essa comunidade foi realocada 

do seu território tradicional, localizado entre os rios Terebito e Colorado. Atualmente, 

encontram-se na Terra Indígena Rio Guaporé e em Porto Rolim de Moura do Guaporé. Vale 

ressaltar que essa realocação não foi voluntária, os Wajuru foram expulsos de suas terras no 

começo do século XX. Além dessa migração forçada, os indígenas sofreram um surto de 

sarampo devido ao contato com os invasores, fato que quase eliminou a população dessa etnia. 

Atualmente, esse grupo indígena conta com uma população de apenas 250 indivíduos 

(INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL, 2020). 

A língua Wayoro é o idioma que foi falado pelo povo Wajuru. Tal língua pertence à 

família Tupi e subfamília Tupari (NOGUEIRA, 2019, p. 1). Essa população indígena foi 

proibida de usar o seu idioma materno no período do contato. Caso desrespeitassem essa 

diretriz, eles eram duramente castigados. Essa medida fez com que os novos membros dessa 

comunidade não aprendessem esse idioma. Segundo Nogueira (2019), não há crianças ou 

adolescentes que atualmente falem a língua Wayoro. Existem apenas “3 idosos que podem ser 

considerados falantes fluentes” (NOGUEIRA, 2019, p. 3) e 11 pessoas adultas que se encaixam 

como semifalantes. Diante disso, no “Atlas of the Word’s languages in Danger”, Moseley 

                                                 
39 Armazenados no Acervo de Línguas e Culturas Indígenas do Museu Paraense Emílio Goeldi, cf. 

https://arqling.museu-goeldi.br/ds/asv/?0 
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(2010) classifica a língua Wayoro como língua severamente ameaçada (MOSELEY, 2010 apud 

NOGUEIRA, 2019, p. 3). 

 

Suporte teórico  

Uma das primeiras definições de Morfologia diz que ela é o "estudo da forma, da 

configuração, da aparência externa da matéria" (HOUAISS, 2001 apud PETTER, 2003, p. 390). 

Esse conceito foi aperfeiçoado, porque, segundo Petter, ele era mais voltado para a botânica e 

geologia. Sandalo (2012, p. 193) entrega um conceito mais atual que afirma que 

“frequentemente se define Morfologia como o componente da gramática que trata da estrutura 

interna das palavras”.  

Segundo Voeltz e Kilian-Hatz (2001) uma das primeiras verdades aceitas sobre a 

natureza da língua foi reconhecer que as palavras estão organizadas em classes gramaticais 

diferentes. A partir disso, foram estabelecidas diferentes categorias gramaticais. Como observa 

Voeltz e Kilian-Hatz (2001, p. 1, tradução nossa) “certas categorias podem ser facilmente 

definidas, outras são mais complicadas e outras ainda foram relegadas a notas de rodapé ou 

simplesmente ignoradas”40. Das que apresentam definições fáceis, cita-se os verbos que 

pertencem a uma das categorias mais conhecidas e que, possivelmente, encontra-se em todos 

os idiomas. Em línguas flexionais, os verbos apresentam uma considerável variedade de forma, 

devido a sua alta capacidade de flexão. Apesar disso, há na literatura de línguas Tupi, verbos 

classificados como não flexionáveis (GALUCIO, 2014), ou seja, verbos que não aceitam flexão 

em sua estrutura primária, a menos que tenham passado por processo de verbalização. 

Outra categoria gramatical amplamente conhecida é a das onomatopeias. Geralmente 

usadas na linguagem oral, fazem parte dos “[…] sons utilizados [que] refletem propriedades do 

mundo externo [...]”41 (CRYSTAL, 2003, p. 443, tradução nossa). Ou seja, uma manifestação 

linguística de um som natural.  

 Os ideofones, por sua vez, são pouco conhecidos e amplamente catalogados como 

onomatopeias. É sabido que ambos são usados na linguagem oral e servem como uma espécie 

de “efeito sonoro” para uma narrativa, por exemplo. De fato, todas as onomatopeias são 

ideofones, mas nem sempre os ideofones são onomatopeias (VOELTZ; KILIAN-HATZ, 2001, 

p. 2).   

                                                 
40 “Certain categories allow for easy definitions, others are more complicated and yet others have been relegated 

to footnotes or were simply ignored.” (VOELTZ; KILIAN-HATZ, 2001, p. 1). 
41 “[…] sounds used reflect properties of the external world, as in cases of onomatopoeia [...]”. (CRYSTAL, 2003, 

p. 443). 
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De acordo com Nhampoca (2015, p. 3), “não há evidências de sua existência [dos 

ideofones], nas línguas Indo-Europeias”.  Dingemanse (2017, p. 196), atesta, igualmente, que, 

nas línguas europeias, ideofones parecem ser incomuns. Esse fato é relevante visto que as 

línguas dessa matriz foram mais estudadas e documentadas enquanto que línguas de matrizes 

africanas e indígenas não tiveram o mesmo enfoque. Isso poderia explicar o fato de os ideofones 

terem ficado por tanto tempo no anonimato. De acordo com Voeltz e Kilian-Hatz, no livro 

Ideofones (2001):  

[...] ideofones são freqüentemente usados apenas na linguagem oral, fato que pode 

muito bem ter os levado a serem ignorados nas descrições tradicionais de línguas que 

há muito se reduzem à escrita e onde tradições gramaticais se baseiam na elaboração 

de observações sobre documentos escritos. 
42(VOELTZ; KILIAN-HATZ, 2001, p. 2, tradução nossa). 

 

Dessa forma, a atenção imensamente superior dada, pelos estudos linguísticos, às 

línguas majoritárias de tradição escrita poderia estar ligada à negligencia na catalogação e 

descrição de ideofones, e não à sua suposta inexistência. Vejamos algumas línguas indígenas 

brasileiras nas quais foram identificados ideofones. Segundo Eunice Dias de Paula (2012), a 

língua Tapirapé (Apyãwa, família Tupi), povo que reside no Mato Grosso, possui ideofones em 

suas narrativas mitológicas. De acordo com Pachêco (2001), a língua Ikpeng (pertencente à 

família Karib, Mato Grosso) apresenta ideofones em seu léxico. Também vale destacar o estudo 

de Marília Ferreira (2011) com o povo Parkatêjê (família Jê) que reside no Pará. Ferreira afirma 

que há ocorrências de ideofones nessa língua indígena. 

O primeiro conceito para essa categoria veio de Doke, para quem ideofones são: 

uma representação vívida de uma ideia em som. Uma palavra, freqüentemente 

onomatopaica, que descreve um predicado, qualificativo ou advérbio com respeito à 

maneira, cor, som, cheiro, ação, estado ou intensidade.43 (DOKE, 1935, p. 118-119 

apud VOELTZ; KILIAN-HATZ, 2001, p. 1, tradução nossa).  
 

Essa definição de Doke foi fundamental para a abertura de novos estudos sobre o tema.  

Langa afirma que esse componente da gramatica é “o fenômeno através do qual alguns sons da 

linguagem humana podem, do ponto de vista semântico, combinar a figura mental com os sons 

da fala.” (LANGA, 2004, p. 59 apud NHAMPOCA, 2015, p. 4). 

                                                 
42 “[...] ideophones are very often only used in oral language, a fact which may well have led to them being ignored 

in the traditional descriptions of languages that have long since been reduced to writing and where the grammatical 

traditions are based on the elaboration of observations based on written documents.” (VOELTZ; KILIAN-HATZ, 

2001, p. 2). 
43 “A vivid representation of an idea in sound. A word, often onomatopoeic, which describes a predicate, 

qualificative or adverb in respect to manner, colour, sound, smell, action, state or intensity.” (DOKE, 1935, p. 118-

119 apud VOELTZ; KILIAN-HATZ, 2001, p. 1). 
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Dingemanse (2013, 2017) define ideofones como palavras marcadas – diferentes em 

relação às demais palavras – que retratam imagens sensoriais. Exemplos fornecidos são 

gorogorogoro “rolando”, em japonês, e saaa “sensação boa/legal”, em Siwu (língua Kwa falada 

em Gana). São palavras marcadas no sentido de, por exemplo, apresentarem fonotática peculiar 

e prosódia destacada, bem como morfologia expressiva. Além disso, são palavras que referem 

não por simplesmente descrever, mas que “encenam” ou “retratam” significados usando vários 

tipos de iconicidade (DINGEMANSE, 2013, p. 143).  

Segundo Evans (2010), a iconicidade diz respeito ao grau de uma relação entre forma e 

significado dos signos, seja essa relação simples ou complexa. Vejamos, para ilustrar, um 

exemplo de iconicidade na língua Alto Perené. Entre os tipos de ideofones estudados por Mihas 

(2012, p. 327) na língua Alto Perené, está a iconicidade direta ou onomatopaica, associada com 

a mimetização de um som no mundo real. Um dado de iconicidade direta é peke-peke que imita 

o som do motor de barco. 

Uma vez entendida o que é a iconicidade usada pelos ideofones, compreende-se agora 

o que são as imagens sensoriais retratadas pelos mesmos. Mihas (2012) explica que as 

onomatopeias são claramente ligadas a experiências sensoriais acústicas. Contudo, as 

modalidades sensoriais podem ser, além de acústica, visual e/ou tátil. O ideofone chinte(ki) 

chinte(ki), em Alto Perené, por exemplo, expressa “movimento de uma mulher andando de salto 

alto”. Nessa língua, os ideofones que servem para simular performaticamente um evento 

abundam em domínios semânticos ligados a uma ampla variedade de ações e processos 

(MIHAS, 2012, p. 321).  

Dessa maneira, como dito, as onomatopeias são um tipo de ideofone, relacionadas a 

uma iconicidade direta e à modalidade sensorial acústica. Existem, contudo, ideofones que 

usam diferentes formas de iconicidade, bem como se ligam a outras modalidades sensoriais, 

como visual e/ou tátil.   

 

Metodologia 

Os dados linguísticos que norteiam o presente estudo são trechos de três narrativas da 

língua Wayoro, A origem da água, Festa Tradicional e A chefe das mulheres, bem como dados 

elicitados. Os dados já publicados em Nogueira (2019) terão a fonte mencionada. Os dados 

inéditos terão os metadados referenciados. As narrativas foram gravadas na Terra Indígena Rio 

Guaporé, em 2008 e 2016, com falantes fluentes da língua. Foram gravadas em áudio e/ou 

vídeo. O áudio é fundamental para que a identificação de ideofones seja possível, pois, como 

vimos, os ideofones apresentam aspectos fonológicos que os destacam. Como lembra Doke, 
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“[...] as regras especiais de duração, tom e a intensidade [...] diferem consideravelmente no caso 

de ideofones”44 (DOKE, 1935, p. 118-119 apud VOELTZ; KILIAN-HATZ, 2001, p. 2, 

tradução nossa). Por isso, é necessário que os dados apresentados aqui estejam gravados para 

que possam ser notadas essas características apontadas pelo estudioso. A transcrição das 

narrativas foi efetuada juntamente com os falantes ou com semifalantes, utilizando-se o 

programa Transcriber. Posteriormente, o programa ELAN (Edico Linguistic Annotator)45 foi 

utilizado no estudo das mesmas. Infelizmente, durante o processo de documentação da língua, 

algumas narrativas não foram filmadas.  O registro em vídeo é essencial porque alguns 

ideofones vêm acompanhados de “gestos icônicos” (DINGEMANSE, 2017, p. 197). Exemplos 

de narrativas indígenas com ideofones registradas em vídeo são “O Sol e a Lua” na língua 

Parkatêje (FERREIRA, 2010) e “A mulher que foi para a aldeia dos mortos” na língua Kuikuro 

(FRANCHETTO; FAUSTO; KUIKURO; MEHINAKO, 2017)46.   

 Os itens aqui investigados causam dificuldades para a identificação de sua categoria 

gramatical. Por um lado, apresentam uma fonologia que os distingue e os destaca dos demais 

itens do enunciado, assim como ocorre com onomatopeias. Por outro, aproximam-se da 

semântica de eventos (ações), tal como ocorre com a categoria gramatical dos verbos.  

Bisang (2010), citando a literatura sobre a temática das classes de palavras, menciona 

como pré-requisitos para distinguir classes de palavras, os seguintes critérios: critério 

semântico, critério da função discursiva (pragmática), critério formal, bem como distinções 

entre os níveis de análise lexical e o sintático. Ressalta que as diferenças na forma da palavra 

(critério formal) são cruciais para determinar sua classe de palavra em relação às demais. 

Detém-se aqui em comentários preliminares sobre a forma e a semântica dos itens sob 

investigação. Uma vez que a classe gramatical de ideofones de maneira geral é pouco 

conhecida, justifica-se a necessidade de mais investigações.    

Analisa-se, no presente estudo, as semelhanças e diferenças formais e semânticas que 

esses elementos linguísticos possuem com os verbos e as onomatopeias. A seguir, tem-se uma 

tabela com os prováveis ideofones no idioma indígena estudado.  

 

                                                 
44 “It must be pointed out that generally the special rules of length, tone and stress, applicable in ordinary gramatical 

forms, diff er considerably in the case of ideophones.” (DOKE, 1935, p. 118-119 apud VOELTZ; KILIAN-HATZ, 

2001, p. 2). 
45 O ELAN e o Transcriber são programas para anotação de arquivos de áudio e vídeo, no caso do ELAN, ou 

apenas de áudio, no caso do Transcriber. Estão disponíveis nos seguintes links: 

http://www.etca.fr/CTA/gip/Projets/Transcriber/ e https://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/  
46 O vídeo e a anotação no ELAN da narrativa “A mulher que foi para a aldeia dos mortos” está disponível em 

https://zenodo.org/record/997443. 

 

http://www.etca.fr/CTA/gip/Projets/Transcriber/
https://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/
https://zenodo.org/record/997443


264 
 

Tabela - 1 

Língua Wayoro Língua Portuguesa 

min passar 

pu ir 

põ cair 

kuy pegar 

ekun descer 

Fonte: Nogueira (2019, p. 45) 

 

Análise de dados 

Nesta seção, estudaremos registros de itens suspeitos de serem ideofones. 

Compararemos suas propriedades com as características de verbos e onomatopeias já 

documentados e estudados. 

 

Ideofones vs. Verbos 

 Uma das primeiras questões que deve ser colocada entre a semelhança dos itens 

estudados na presente comunicação e os verbos está no fato de ambos poderem se referir a uma 

ação. Por exemplo, em (1), a palavra ekun significa o ato de descer: 

 

    (1) tauroti ngwetiki  ekun   

rapaz levantar.se descer                                                                                                                                                               

‘O rapaz se levantou e desceu’ 

(WYR-20080627-FN-PM-a-chefe-das-mulheres). 

 

Entretanto, o elemento destacado acima não aparenta se qualificar como um verbo pelo 

fato de não reter flexão verbal. Em muitos registros textuais em que aparece (cf. NOGUEIRA, 

MACURAP, WAJURU, 2019), permanece invariável, ou seja, com a mesma forma. Há, 

contudo, uma ocorrência de verbo suspeita de ter relação com o item ekun, teekurã ‘levantar 

da rede’. Considerando que {te-} é o morfema de 3ª pessoa correferencial e que o sufixo {-a} 

é a vogal temática, comum aos verbos flexionados, poderíamos sugerir a seguinte segmentação 

para esse item: 

 

(2) teekurã 

 te-?ekun-a 
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 3C-?levantar.da.rede-VT 

 ‘Ele (o cacique) se levantou da rede.’   

 (WYR-20161007-FN-PM-MA-festa-tradic) 

 

O dado (2) tem aqui uma segmentação morfológica hipotética, uma vez que precisa ser 

confirmada em campo. De todo modo, a suspeita de ser uma raiz verbal relacionada ao item 

ekun tem duas razões: (i) a semântica de ‘levantar da rede’ pode estar relacionada à ‘descer’ e 

(ii) é comum a mudança (lenição) de uma consoante nasal alveolar <n>47 para tepe <r>, em 

final de palavra diante de outro morfema iniciado por vogal, como a vogal temática {-a}, outro 

caso é yon ‘assovio’ e yorã ‘assoviar’ (NOGUEIRA, 2011, p. 62)48.  

É importante mencionar que o uso verbal de ideofones é atestado na língua Akuntsú 

(também da subfamília Tupari). Segundo Aragon (2014, p. 264), um ideofone pode ocorrer com 

a vogal temática, contudo a maioria dos ideofones dos dados analisados de Akuntsú não 

apresentam toda a possibilidade de morfemas derivacionais e flexionais típicos de verbos. 

Vale ressaltar, ainda, que a língua Wayoro possui um verbo, kinpua, que se refere à 

ação de descer. Este está sujeito à flexão, como se pode constatar a seguir (NFUT = não-futuro): 

 

(3) tekinpuat 

 te-kinpu-a-t                                                                                                                                                                                        

 3C-descer-VT-NFUT 

‘Ela desceu’ 

(Anotação de campo, 2017, p.14). 

 

Nota-se, acima, que o verbo kinpua (descer) está flexionado. Há, compondo sua forma, 

o morfema da 3ª pessoa correferencial {te-}, posteriormente há a raiz verbal kinpu (descer), a 

vogal temática {-a} e o morfema de não futuro {-t}. Em Wayoro a morfologia dos verbos, 

geralmente, apresenta esses afixos, variando de acordo com a forma sintática que o enunciado 

requer. 

                                                 
47 O símbolo <> é usado para menção a grafemas. 
48 Ocorrências desse tipo, que não foram anteriormente comparadas com os dados sob análise, reforçam a 

necessidade de uma base de dados lexical mais abrangente da língua Wayoro, que permita buscas automáticas 

generalizadas. Conforme Himmelmann (2006, p. 10), há a necessidade de juntar todas as informações disponíveis 

sobre um determinado item de modo a certificar que as propriedades semânticas e formais do item estão bem 

compreendidas. 
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Assim como ekun (descer), o provável ideofone pu (ir), presente na narrativa A origem 

da água, por exemplo, não apresenta influência de outros elementos da sentença e também 

permanece invariável, como se constata a seguir: 

 

(4) temẽpit         mõatokwa,                        pu. 

 te-mẽpit       mõ-ato-kwa                       pu 

 3C-filho       CAUS.banhar.se-ITER      ir 

          ‘Deu banho na filha dela [lit. fez a filha dela se banhar], foi embora’ (NOGUEIRA, 2019, 

p. 49). 

 

O item verbal que aparece com o significado ‘ir’, nas sentenças de texto e elicitadas 

(NOGUEIRA, 2011), nessa língua indígena, é tera (ir): 

 

(5) tetera,             teora  

te-tet-a            te-ot-a 

3C-ir-VT       3C-chegar-VT 

‘Foram e chegaram de novo’.  (NOGUEIRA, 2019, p. 49). 

 

Nesse exemplo, também se percebe a presença de flexões, tal como o verbo kinpua do 

dado (3). Desse modo, reafirma-se o que havia sido mostrado sobre a capacidade flexional dos 

verbos na língua Wayoro.  

Portanto, os dados ekun e pu não poderiam, até o momento, ser catalogados como verbo, 

pois não conservam nenhum dos elementos de flexão a que os verbos em Wayoro estão sujeitos. 

Dada a semântica de ação, perseguimos a hipótese de que podem se tratar de ideofones, pois, 

para Voeltz e Kilian-Hatz (2001, p. 3, tradução nossa), “[...] os ideofones simulam um evento, 

uma emoção, uma percepção através da linguagem”49, isto é, podem apresentar significado de 

ação ocorrida e não ser necessariamente verbo.   

 

Ideofones vs. Onomatopeias  

 As unidades apresentadas como prováveis ideofones se assemelham a onomatopeias 

por, entre outras coisas, encontrarem-se em narrativas orais. No entanto, sua fonologia e 

morfologia são diferentes das onomatopeias na língua Wayoro. A começar pela morfologia, 

                                                 
49 “[...] Ideophones simulate an event, an emotion, a perception through language.” (VOELTZ; KILIAN-

HATZ, 2001, p. 3). 
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pode-se dizer que as onomatopeias da língua indígena analisada, ocorrem com repetição de 

sequências silábicas e com prolongamento vocálico, como o exemplo a seguir (ONTP = 

onomatopeia; ENF = ênfase): 

 

(6) Uuuuuh                        Uuuuh!                arooop                 

           ONTP: chamar.a.distância               ONTP:chamar.a.distância      coisa.ENF      

        ‘[O rapaiz chamou] uuuuuh uuuuh! [O outro respondeu de longe:] O que éeeee?’ 

(NOGUEIRA, 2019, p. 44). 

 

Acima, a onomatopeia uuuuuh, que imita som de um chamado, está pronunciada de 

maneira prolongada e repetida na sentença. Ademais, quanto ao critério semântico, as 

onomatopeias se diferem dos possíveis elementos ideofônicos, pois elas sempre fazem 

referência acústica ao evento ocorrido, enquanto que os ideofones não necessariamente50. 

Vejamos outro dado de onomatopeia: 

 

(7) mbopot payan   koa  pururu pururu pururu 

 mbopot pay-a-n  kop-a  pururu pururu pururu 

 flecha  derramar-VT-NFUT ficar-VT ONTP:flechar 

 ‘[Eles] ficaram jogando flecha [na mulherada] ... pururu, pururu, pururu’ (WYR-

20080627-FN-PM-a-chefe-das-mulheres).  

 

O dado (7) exemplifica o que se defendeu no parágrafo anterior, o “barulho” (som) das 

flechas atingindo um alvo é representado pela onomatopeia pururu.  

Os elementos com características ideofônicas, na maioria das vezes, são itens de apenas 

uma única sílaba (ou duas), sem repetição dessa palavra na sentença. Compare os itens no 

exemplo a seguir: 

 

(8) kãnkãnkãnkãn                    pu 

 kãnkãnkãnkãn                   pu 

 ONTP: canto.pássaro         ir  

 ‘Foi e [cantou] kãnkãnkãnkãn’ (NOGUEIRA, 2019, p. 44). 

 

                                                 
50 Aragon (2014, p. 262) menciona, sobre ideofones na língua Akuntsú (também da subfamília Tupari), 

que os mesmos nem sempre apresentam sons que se referem ao processo ou evento relacionado.  
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O exemplo exposto apresenta outra onomatopeia, kãnkãnkãnkãn, que representa o som 

do canto de um pássaro. Na mesma sentença, também se encontra o item pu (ir) cotado como 

ideofone, ele, como dito anteriormente, aparece sozinho em uma sílaba e não estabelece relação 

sonora necessariamente com o significado ‘ir’. Além disso, foi notado nos áudios coletados que 

há uma fonação especial nesse item e nos demais que estão sendo analisados no trabalho.  

 

Conclusão 

Vimos que há um grande debate em torno dos ideofones. Trata-se de uma classe 

gramatical que é pouco conhecida e possui um conceito complexo. Como mencionamos, muitas 

vezes, tal categoria foi ignorada ou classificada dentro de outras categorias, como 

onomatopeias. Esse estudo buscou investigar a possível presença dessa categoria na língua 

Wayoro com intuito de enquadrar os itens analisados como ideofones. Frisa-se que a pesquisa 

não dispõe de (e/ou não analisou) todos os recursos audiovisuais que são recomendados para a 

excelência na investigação do tema, tampouco conta com uma base de dados ampla e completa 

de todos os dados disponíveis da língua Wayoro. Reitera-se, portanto, que esta comunicação é 

uma análise preliminar, sendo assim, tornam-se necessários novos estudos para a construção de 

uma análise contundente para essa temática.  
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PARA UMA PRÁTICA METODOLÓGICA DE LEITURA 

LITERATURA VOLTADA A JOVENS EM SITUAÇÃO DE 

VULNERABILIDADE 

 
Vanessa de Souza do NASCIMENTO (UFPA)51 

Orientadora: Profa. Dra. Sandra Maria JOB (UFPA)52 

Resumo 
Partindo-se do pressuposto de que: 1) a leitura é um direito (CÂNDIDO, 2004) e de que os 

textos literários podem transformar vidas de quem lê, surgiu em 2017 o projeto de leitura “Arca 

de Leitura”, sob minha coordenação. Nesse sentido, o objetivo desse trabalho é traçar de forma 

breve os objetivos do mesmo, assim como o perfil do público-alvo. Além disso, pretende-se 

apresentar uma possibilidade metodológica para o trabalho com a leitura de gêneros literários 

variados (contos de fada, contos modernos) que visa despertar o gosto pela leitura. Tal intuito 

visa contribuir com a prática de leitura tanto dentro da sala de aula, como também nos espaços 

de fortalecimento de vínculos do CRAS, pois muitos profissionais alegam não saber como fazê-

lo. Para tanto, partimos de uma pesquisa de cunho bibliográfico. 

 

 Palavras-chave:  Leitura; Transformação Social; Arca de Leitura. 

  

Introdução 

 

O letramento literário à crianças e adolescentes que se encontram em situação de 

vulnerabilidade social é um dos caminhos possíveis para levar esses indivíduos a terem 

compreensão acerca do mundo, e de si próprio, visto que a literatura pode abrir inúmeras portas 

para o conhecimento de si, do outro, da cultura, da sociedade etc. Ou seja, a literatura pode 

contribuir para a formação social do cidadão, inclusive do público citado acima.  

Sendo assim, este trabalho tem como objetivo principal apresentar a leitura como 

possibilidade de transformação social para tanto, busca-se discorrer aqui sobre o projeto “Arca 

de Leitura” que tem esse intuito: levar a literatura para crianças e adolescentes em situação de 

vulnerabilidade social, buscando, através delas, contribuir com a formação social e intelectual 

dos participantes do projeto. Além disso, tem-se como objetivo, apresentar uma proposta 

metodológica voltada para a literatura para ser trabalhada com esse público, em particular. 

Para tanto, esse estudo se organiza da seguinte maneira: em um primeiro momento 

discorremos sobre o CRAS (Centro de Referência em Assistência Social), de Portel-PA, em 

seguida abordaremos “Arca De Leitura”: O “Projeto”, assim com a Proposta Metodológica: Ler 

para ler a si e ao mundo, por fim, a conclusão. 

 

 

                                                 
51 Acadêmica do curso de licenciatura plena em Letras, Universidade Federal do Pará, Campus Marajó- Breves. 
52 Orientadora Professora Dra., Universidade Federal do Pará, Campus Marajó- Breves. 
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CRAS – Portel 

 

Como é sabido, o CRAS (Centro de Referência em Assistência Social) atende usuários 

que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade social em áreas de abrangência, a partir 

de instrumentais técnicos criados pela vigilância socioassistencial e de ferramentas dos sistemas 

de informações para inclusão no (SCFV) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 

Foi inaugurado em Portel-Pará, no dia 01 de janeiro de 2016, conta ao todo com 37 funcionários 

entre orientadores sociais, pedagogo, assistente social, psicólogo, porteiro, serviços gerais, 

entre outros. Esse grupo de profissionais se dividem nas atividades em dois turnos para o 

atendimento aos 345 usuários matriculados e aos usuários dos bairros de abrangência que 

necessitam também de serviços de acompanhamento familiar ou outro do serviço prestado pelo 

CRAS, aos que se encontram em vulnerabilidade social ou sofreram alguma violação de direito. 

O espaço conta com 4 salas para o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, onde 

os usuários são divididos por turma em faixa etária de idade. 

      De acordo com o caderno de Orientações técnicas da Vigilância Socioassistencial, 

p. 9: 

A NOB 2005 já apontava que a Vigilância Socioassistencial consiste no 

desenvolvimento de capacidades e meios técnicos para que os gestores e 

profissionais da Assistência Social possam conhecer a presença das formas de 

vulnerabilidade social da população e do território pelo qual são responsáveis, 

induzindo o planejamento de ações preventivas e contribuindo para o 

aprimoramento das ações que visem a restauração de direitos violados e a 

interrupção de situações de violência. Para tal, a Vigilância deve produzir e 

organizar dados, indicadores, informações e análises que contribuam para 

efetivação do caráter preventivo e proativo da política de assistência social, 

assim como para a redução dos agravos; e desta forma, fortalecendo a 

capacidade de Proteção Social e de Defesa de Direitos da política de 

assistência social. 

 

Mediante isso, a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social vem 

desenvolvendo serviços de atendimento a famílias e indivíduos que se encontram em situação 

de risco social e vulnerabilidade social, dentre os quais estão o Serviço de Atenção Integral à 

Famílias-PAIF, o Serviço de Atenção Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI e O 

serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV que é complementar aos 

anteriores. 

Ele atende a um público na faixa-etária de 6 a 15 anos de idade, em vivência de 

trabalho infantil, fora da escola ou com defasagem escolar superior a dois anos; vivência de 
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violência e/ou negligência; situação de abuso e exploração sexual e vulnerabilidade no que diz 

respeito às pessoas com deficiência.              

E ali é o meu local de trabalho. Local onde também desenvolvo, por iniciativa própria, 

o projeto, não formal, denominado por mim como “Arca de leitura”. 

 

“Arca de Leitura”: o “projeto” 

 

Embora utilizemos o termo projeto, o “Arca de Leitura” é uma ideia não formalizada 

em texto, nem em registro oficial.  Ele ocorre de forma leiga, intuitiva. Nasceu em meu coração 

no primeiro semestre do ano de 2017, especificamente no mês de março, quando obtive meu 

primeiro emprego na política de assistência social através do CRAS (Centro de Referência em 

Assistência Social) localizado num bairro periférico no munícipio de Portel-Pará.  

De início, foi um choque saber que vivi anos com uma realidade social vulnerável 

perto de mim, mas que não conhecia. Ao fazer uma visita domiciliar, juntamente com a 

assistente social do CRAS, presenciei ali uma realidade que mudaria para sempre minha vida, 

minha vontade de contribuir para a transformação de muitas vidas! 

Ao adentrarmos na casa de um senhor ao qual faríamos a visita, em decorrência da 

solicitação de um apoio alimentar, encontramos um adolescente de aproximadamente uns 11 

anos de idade que nos recebeu com um belo sorriso. Ele estava todo arrumado para estudar e 

seu pai mesmo doente havia saído para apanhar açaí, mesmo impossibilitado pela saúde.  

Enquanto aguardávamos seu retorno, observei o caderno com um livro dele dentro de 

uma sacola plástica, e ele (o adolescente) todo arrumadinho, com uma animação contagiante, 

mesmo diante daquela situação de extrema pobreza. Sem ter na residência o alimento, 

permanecia com um sorriso no rosto. Confesso, não consegui conter as lágrimas ao vê-lo diante 

de uma realidade tão injusta! Nosso diretor de programas especiais, que estava junto, 

percebendo minha emoção, discretamente me convidou para “aguardar” lá fora, deixamos a 

assistente e saímos. Aquele momento marcou muito e foi o ponto inicial para a criação do 

“projeto”. 

No que diz respeito a ele, o “Arca de Leitura” visa somar para a reinserção da criança 

e do adolescente na sociedade, oportunizando aprendizagem advinda da leitura de textos 

literários, pois acreditamos que a leitura literária possa contribuir para a transformação social 

do indivíduo.  

Para o “projeto” acontecer, após a ideia ter nascido, foi necessário arrecadar livros junto à 

comunidade. Para isso pedi doações de livros para amigos, professores e nas redes sociais. E com 

os poucos livros de literatura infantil que já possuía, consegui aumentar o número e a variedade de 
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literatura para, assim, atrair ainda mais o meu público-alvo, crianças e adolescentes, para a prática 

da leitura.  

No que se refere ao desenvolvimento do mesmo, ele ocorre nos espaços do SCFV 

(Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) do Cras, os atendimentos aos usuários 

acompanhados pelo centro acontecem quatro vezes por semana, de segunda a quinta-feira de 

8h às 14h, funcionando em dois turnos com duas horas cada um, uma hora é dedicada às 

atividades de orientação social e o outro horário é dedicado, duas vezes na semana, a prática de 

leitura, sendo o 1º turno de 8h às 10h (aos que estudam no horário intermediário de 11h da 

manhã, 13h ou 15h da tarde)  e o 2º turno de 12h às 14h (aos que estudam no turno da manhã). 

A prática da leitura é desenvolvida como roda de leitura e os livros são escolhidos da estante 

“arca” que fica na secretaria do Cras e levados para o chão da sala onde acontecem as atividades. 

Mas, caso as leituras não sejam finalizadas existe um cadastro de empréstimo de livro para as 

crianças lerem em casa.  Tal prática tem contribuindo muito para o desenvolvimento do senso 

crítico. Além de, facilitar a interação social entre os mesmos, haja vista que o espaço é cercado por 

diversos públicos que se encontram em vulnerabilidade social. 

Dessa forma, o desenvolvimento deste projeto torna-se “um ato de coragem, nunca de 

medo, pois o amor é um compromisso com os homens. Onde quer que estejam estes, oprimidos, 

o ato de amor está em comprometer-se com uma causa. A causa da libertação” Freire (1987, 

p.80).  

Assim como o amor transforma, a leitura também tem o poder de transformar a vida 

de quem lê.  

 

Proposta Metodológica: ler para ler a si e ao mundo 

 

O conhecimento intelectual, humano, social pode ser adquirido através de vários 

mecanismos. Um deles é, seguramente, através da literatura.  Através da leitura o indivíduo não 

só adquire o conhecimento, como também pode utilizá-la no processo de transformação social, 

pessoal e humana. Nesse sentido, para Candido (2004, p. 180), a literatura contribui para a 

formação, no homem, naqueles:  

Traços que reputamos essenciais, como o exercício da reflexão, a aquisição 

do saber, a boa disposição para com o próximo, o afinamento das emoções, a 

capacidade de penetrar nos problemas da vida, o senso da beleza, a percepção 

da complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do humor.  

 

Ou seja, ela pode ser muito relevante na vida do homem, e, por isso, como o próprio 

argumenta, um direito.  Ainda de acordo com Candido (2004, p.186), ela é: 
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Uma necessidade universal que deve ser satisfeita sob pena de mutilar a 

personalidade, porque pelo fato de dar forma aos sentimentos e à visão do 

mundo ela nos organiza, nos liberta do caos e portanto nos humaniza. Negar 

a fruição da literatura é mutilar nossa humanidade. 

 

  Contudo, a leitura de textos literários ainda não atingiu o nível de excelência no 

Brasil, pois ele é um país onde ainda se lê pouco, por vários motivos que vão desde a falta de 

incentivo da leitura em casa, até o alto preço do livro, ausência de biblioteca em algumas regiões 

do Brasil.  E, como é sabido, a formação de leitores competentes necessita tanto da escola como 

também da família, nos espaços dentro e fora do ambiente escolar.  

 Acredita-se que, como afirma Soares (1999, p 17):  

[...] o aprender a ler e escrever – alfabetizar-se, deixar de ser analfabeto torna-

se alfabetizado, adquirir a “tecnologia” do ler e escrever e envolver-se nas 

práticas sociais de leitura e de escrita – tem consequências sobre o indivíduo, 

e altera seu estado ou condição em aspectos sociais, psíquicos, culturais, 

políticos, cognitivos, linguísticos e até mesmo econômicos 

E é preciso lembrar que a escola é um agente de letramento literário, mas não o único. 

Por isso, a prática de leitura fora do ambiente escolar visa desenvolver ainda mais os indivíduos 

em busca da habilidade de leitura, para que o mesmo se sinta mais à vontade e amplie seu 

letramento.  

Neste contexto, buscando contribuir com metodologias voltadas para a leitura de textos 

literários, a seguir, elaboramos uma prática metodológica pensada para adolescentes que se 

encontram em vulnerabilidade, usuários do espaço de fortalecimento de vínculos do Cras, mas 

não apenas esse público poderá fazer usar da mesma. A literatura é um bem universal, desta 

forma, qualquer práticas metodológicas visando acesso a esse bem, caberá para qualquer 

público e local. 

 

Prática Metodológica para a Leitura de Textos Literários: passo a passo 

 

Acreditando que, como afirma Soares (1999), o envolvimento do indivíduo na prática 

de leitura, assim como da escrita, tem consequências sobre o mesmo, pois pode modificar o 

estado ou condição em aspectos sociais, psíquicos, culturais, políticos, cognitivos, linguísticos 

e até mesmo econômicos, a prática metodológica aqui proposta visa contribuir com o trabalho 

de profissionais que trabalham com jovens em situação de vulnerabilidade e professor, de modo 

geral. Busca, ainda, desenvolver essa prática com o intuito de incentivar, e, consequentemente, 

torná-los leitores e leitores críticos.  
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Neste contexto, para melhor exemplificar a proposta metodológica, abaixo as fases da 

mesma que compreende, no total, o prazo de quatro semanas (no ambiente do Cras, que 

corresponde a dois dias da semana, para ser realizada a contento), sendo um dia para o primeiro 

momento, outro para o segundo e as três semanas restantes para trabalhar os outros momentos. 

Isso, entretanto, não impede que cada momento seja utilizado de forma independente. 

 

1º Momento: Este será o ponto de partida. Momento imprescindível, pois ele determinará, 

orientará o passo seguinte.   Neste o objetivo é conhecer o seu público, visto que é necessário 

saber se o mesmo já lê literatura; qual a preferência etc. Nesse sentido, de maneira informal, 

escrito ou oralmente, procure saber se seu público é leitor; se gosta de ler; se já leu 

poesia/romance, se sim, qual autor/a; quantos livros já leu (e nesta procure ressaltar que para 

ser considerado um leitor o ideal é que se leia, no mínimo, um livro por mês, doze ao ano). 

Enfim, procure saber qual a opinião que seu público tem sobre o texto literário. Isso lhe dará 

subsídios para melhor sugerir possíveis leituras e o auxiliará a pensar nas melhores estratégias 

metodológicas para atingir todos – dos que não gostam/leem aos que já têm simpatia pela 

literatura. Se é um indivíduo que nunca leu e/ou diz que “odeia” ler, é necessário buscar uma 

estratégia que, 1º) o leve a ver, entender o quão próximo a literatura está de nós. Nesse sentido, 

por exemplo, na hora da seleção, opte por trabalhar com música (que também deve ser escolhida 

levando em consideração a idade do seu público, mas que, se possível, não seja conhecida 

deles). Antes, com a letra impressa, peça para eles lerem em silêncio. Após, pergunte-lhes qual 

a impressão/compreensão do texto lido...se gostaram ou não e por quê. Só depois coloque a 

música – que se desconhecida da maioria – coloque mais de uma vez, e retorne a pergunta feita 

sobre o que acharam. Explique-lhes que ler exige mais que ouvir, pois a música, por exemplo, 

chega aos nossos ouvidos quase que totalmente interpretada pelo cantor. 

 

2º Momento: Considerando o ponto inicial, neste segundo momento será feita, pelo/a 

responsável pelo trabalho com a literatura, que denominaremos de monitor a seleção de livros 

a ser apresentado para o seu público. Considerando que no CRAS, por exemplo, não há 

uniformidade quanto à faixa etária, o monitor deve ser um leitor com uma grande bagagem de 

leituras para poder melhor orientar os alunos nesta viagem. Deve conhecer e ter lido da literatura 

infantil, passando pela juvenil aos clássicos da literatura universal. Sem esse arcabouço 

literário, quaisquer tentativas no sentido de trabalho com a literatura dificilmente dará certo. 

Além desse arcabouço, o monitor precisa ter uma leitura oral fluída, com boa dicção. Há que 

se ter, por parte dele, preocupação nesse sentido.  
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Além disso, a escolha dos textos literários pelo monitor deverá levar em consideração 

os seguintes aspectos no que tange ao público a ser atendido:  a faixa etária, se saber ler, se já 

leu textos literários ou não (aspectos que o monitor já saberá se fizer o 1º momento). 

Neste contexto, seguem abaixo algumas possibilidades de atividades: 

a) Partindo do pressuposto de que haverá quem nunca tenha lido e/ou não sabe ler e 

que não terá como o monitor trabalhar em separado com esse público distinto, apresente a 

literatura oralmente. Para isso selecione textos (pode ser poema ou conto) de fácil compreensão. 

Prepare-se, isto é, leia várias vezes o texto antes de o ler para o seu público, leia-o a ponto de 

decorar certas frases, versos, partes – ainda que pequenas. Durante a sua leitura, capriche na 

entonação/dicção. Pontos e vírgulas são momentos de pausas. Durante a leitura, respeite-os. 

Utilize o corpo – braços, rosto, olhar etc, pois o corpo também fala e usá-los de forma adequada 

durante a leitura ajudará o ouvinte a entender/sentir melhor o que está sendo lido. Leia com 

segurança, tanto do teor/conteúdo lido quanto do seu domínio de leitura.    

Nesse momento, independente da faixa etária, selecione textos de fácil entendimento, 

mais simples e curtos, de narrativa mais fácil e que agrade, podendo, inclusive ser músicas. O 

prazer da leitura pode funcionar melhor (para leitores não habituados), se você fizer como em 

uma plantação, as sementes são pequenas e depois crescem. 

 

                                          SUGESTÃO DE LIVROS/TEXTOS  

GÊNERO TÍTULO FAIXA 

ETÁRIA 

Poesia A porta (Vinícius de Moraes)  

O Direito das Crianças (Ruth Rocha)  

O Menino Azul (Cecília Meireles)  

A Boneca (Olavo Bilac) 

7 a 10 anos 

10 a 17 anos 

10 a 17 anos 

7 a 10 anos 

Conto Saci Urucum (Anna Göbel) 

Posso dormir com você (Graziela Bozano Hetzel) O 

menino, o dinheiro e os três cofrinhos (Reinaldo 

Domingos) 

A raposa e o canção (Arievaldo Viana) 

Mas que mula! (Martina Schreiner) 

Pipoca, um carneirinho e um tambor (Graziela Bozano 

Hetzel) 

7 a 12 anos 

7 a 12 anos 

7 a 14 anos 

 

10 a 17 anos 

7 a 12 anos 

7 a 13 anos 
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Lino (André Neves) 

Curupira (Girassol/ Mauricio de Sousa Editora) 

Mula sem cabeça (Girassol/ Mauricio de Sousa Editora) 

A menina invisível (Kate Portela) 

7 a 13 anos 

7 a 13 anos 

7 a 13 anos 

 

7 a 13 anos 

 

 

3º Momento:  Após a execução do item “a”, o 3º Momento poderá ser executado sem que o 

“a” deixe de ser executado, isto é, paralelamente ao 3º Momento”, o “a” poderá continuar sendo 

executado. Em relação ao 3º Momento, ele leva em consideração um público na faixa etária de 

7 a 12 anos que saiba ler. Neste momento, mesmo que nunca tenham lido literatura, a solicitação 

de leitura deverá ser incentivada.  Em havendo possibilidade de o público levar o livro para ler 

fora do espaço (escola, salão, espaço do CRAS ou outro), deixar que o emprestem o livro 

sugerido ou da escolha deles para, no próximo encontro, o monitor propor a atividade que será 

explicada no 3º Momento. Caso não haja possibilidade de o público emprestar os livros, a leitura 

então ocorrerá no espaço onde monitor e público se encontram. Nesse caso, procure, na medida 

do possível, tornar o ambiente, por menor que seja, acolhedor. Ambiente limpo, arejado, 

almofadas (que sejam fáceis de limpar) pelo chão, um tapete (que também seja fácil de limpar), 

cadeiras (se possíveis confortáveis). Enfim, um espaço que seja gostoso de se estar. 

 

                          SUGESTÃO DE LIVROS/TEXTOS  

GÊNERO TÍTULO   FAIXA 

ETÁRIA 

Poesia Cantigas para alegrar (Alexandre Carvalho, 16 

páginas), o livro traz 13 letras de músicas infantis. Essas 

canções são de domínio público e fazem parte do folclore 

brasileiro. 

Vamos brincar de Parlendas? (Leidson Farias, 24 

páginas), as parlendas fazem parte do folclore brasileiro, 

neste livro com pequenos versos e rimas que formam as 

parlendas onde quem canta seus males espanta, com 21 

parlendas.  

7 a 12 anos 

 

 

7 a 12 anos 

 

 

 

7 a 12 anos 
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Gato pra cá, rato pra lá (Sylvia Orthof, 24 páginas), ao 

narrar o encontro inusitado de um gato e um rato, o livro 

buscar exalar afetividade, graça, compreensão e poesia. 

A dolorosa raiz do Micondó (Conceição Lima, 75 

páginas), é um livro de poemas da poetisa Conceição 

Lima com 27 poemas, o micondó, árvore considerada 

sagrada em diversas regiões da África, simboliza origem, 

casa, morada ancestral. A evocação de tais raízes é 

dolorosa devido a acontecimentos históricos, como a 

escravidão e a colonização, que imprimiram profundas 

feridas e rupturas na identidade nacional, e na própria 

poetisa, cujos antepassados foram trazidos à força para o 

arquipélago africano e mais tarde enviados para outras 

terras como escravos. Íntima, pessoal e sofrida, a poesia 

de Conceição Lima é também dotada de um lirismo e 

esteticismo sublimes. O sentimento que perpassa é da 

sutil esperança de que a mesma memória que resgata os 

fatos traumáticos ajude a fazer germinar algo novo dos 

escombros, como micondó que, com suas profundas 

raízes e frondosa copa, fez florescer o alfabeto poético de 

Conceição Lima. 

12 a 17 anos 

Conto  Pulguinha (Coleção Alecrim, 16 páginas), Pulguinha é 

um menino muito pequeno que quer ajudar a mãe. Ele 

ajuda direitinho! Mas, de repente, começa a chover e, ao 

se proteger da chuva, pulguinha é engolido por um boi. O 

que acontece com ele será? Essa história nos faz 

reconhecer o valor da autoestima e da confiança. 

O macaco trapaceiro (Ecineide Santana, 16 páginas), o 

livro conta a história de um macaco sabido que tentou 

enganar todos os outros bichos da floresta fingindo estar 

doente. Mas, a dona raposa, esperta como ninguém, 

descobriu a farsa e armou um plano para desmascará-lo. 

7 a 11 anos 

 

 

 

 

 

9 a 12 anos 
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E foi assim que o macaco, tão sabido, teve que se 

desculpar com todos. 

Contos para meninos vol.2 (Girassol Brasil Edições 

Ltda, 61 páginas), este livro foi elaborado especialmente 

para meninos e contam com quatro histórias azuis, que 

são elas: O rato do campo e o rato da cidade, a roupa nova 

do imperador, a perua e a formiga e o patinho feio. 

9 a 12 anos 

 

 

 

 

Lit. Infantil Rei Arthur (Girassol/ Mauricio de Souza Ed., 12 

páginas), a coleção fantasia da turma da Mônica traz a 

história do rei Arthur vivida pelos queridos personagens 

da turma. Com letra bastão, ela é um excelente incentivo 

para crianças que estão aprendendo a ler. Neste volume, 

Cascão é Arthur, que, por um acaso do destino, torna-se 

um dos grandes reis da Idade Média. 

Ilha do tesouro (Girassol/ Mauricio de Souza Ed., 12 

páginas), a coleção fantasia da turma da Mônica traz a 

história da ilha do tesouro vivida pelos queridos 

personagens da turma. Também com letra bastão, ela é 

um excelente incentivo para crianças que estão 

aprendendo a ler. Neste volume, Cebolinha é Jim, jovem 

que, ao ajudar um pirata, ganha um mapa de tesouro 

como recompensa. 

Dorme, menino, dorme (Laura Herrera), o texto narra a 

história de um menino, que está acordado na noite escura. 

Não consegue dormir. Para ele, trazem música e canções, 

cobertores quentinhos e leite morno, mas só uma coisa o 

levará suavemente ao mundo dos sonhos. 

Fonte: Google Books 

Jeremias desenha um monstro (Peter McCarty, 37 

páginas), o livro Jeremias desenha um monstro, do autor 

norte-americano Peter McCarty, Jeremias é um menino 

solitário que, do isolamento de seu quarto, vê as outras 

crianças brincando na rua. Um dia, ele desenha um 

7 a 11 anos 

 

 

 

 

 

7 a 11 anos 

 

 

 

 

 

 

8 a 12 anos 

 

 

 

 

 

10 a 12 anos 
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monstro... que ganha vida! Com essa história que 

embarca na imaginação infantil, em que nada é 

impossível: os desenhos de Jeremias se transformam em 

coisas reais, e ele encara tudo isso com naturalidade. Uma 

lição de socialização, cheia de humor e desenhos 

ilustrados. 

Fonte: https://www.saraiva.com.br/jeremias-desenha-

um-monstro-4258722/p 

Infantojuvenil Sentindo as palavras (Matheus Nogueira, 32 páginas), o 

livro conta a história de Pedro, que, deu a muitas palavras 

outras palavras no lugar. Além de, também inverter 

outras palavras. O importante mesmo para Pedro era 

sentir e viver de verdade cada uma das suas palavras. 

Gente que sempre se reinventa e palavras que sempre são 

reinventadas. 

Kathelyn Sofia (Andrea Viviana Taubman, 28 páginas), 

Kathelyn Sofia é uma adolescente decidida a fazer a 

diferença no lugar onde mora e é criada pela avó, depois 

que seus pais perdem sua guarda. Com a ajuda de suas 

amigas e usando sua voz e o rádio como instrumento, ela 

levará novas ideias e atitudes para transformar sua 

comunidade, que fica na zona rural. 

Fonte: 

https://www.andreavivianataubman.com.br/kathelyn-

sofia 

O investigador de sótãos (Emerson Machado, 175 

páginas), Eanes é um menino solitário e difícil. Na sua 

festa de aniversário ele não resiste à tentação de 

investigar mais um sótão, mas dessa vez é pego em 

flagrante. Para compensar o susto e o mal-estar que 

causou ao senhor Butzen, Eanes é obrigado a ajuda-lo a 

cortar a grama do seu quintal. Começa aí a grande 

amizade entre um menino de dez anos e um senhor idoso, 

11 a 13 anos 

 

 

 

 

 

12 a 17 anos 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 a 17 anos 
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uma amizade cheia de histórias vindas da Itália. O 

menino vai sentir que está se transformando, está 

crescendo. Até o dia em que não pode mais contar com a 

presença do velho senhor Butzen, mas ele vai descobrir 

que a amizade. 

Fonte: https://www.dunadueto.com.br 

O Mágico de Oz (L. Frank Baum, 95 páginas), esta é 

uma das histórias mais conhecidas do mundo. A vida do 

homem de lata, de Dorothy e seus amigos pela longa 

estrada de tijolos amarelos é uma obra prima da literatura, 

carregada de aventura. 

 

 

13 a 17 anos 

 

 

Romance Dom Quixote (Miguel de Cervantes, versão adaptada 

para neoleitores, 96 páginas), o livro é considerado o 

primeiro romance moderno de todos os tempos. A 

história narra aventuras e desventuras de Dom Quixote, 

um homem de meia idade que resolveu se tornar 

cavaleiro andante depois de ler muitos romances de 

cavalaria, resolve lutar para provar seu amor por 

Dulcineia de Toboso, uma mulher imaginária. Consegue 

também um escudeiro, Sancho Pança, que resolve 

acompanha-lo, acreditando que será recompensado. 

Quixote mistura fantasia e realidade. 

Memórias Póstumas de Brás Cubas (Machado de 

Assis, 182 páginas), Memórias Póstumas de Brás Cubas, 

publicado em 1881, inaugura o romance psicológico na 

literatura brasileira. É classificado como uma de suas 

obras-primas. O caráter inovador da propriamente dita ou 

na sequência dos fatos. A chave para compreender a 

narração são as reflexões do personagem central. O 

romance é narrado por um defunto, que reconta a própria 

vida, do fim para o começo, num relato marcado pela 

fraqueza e ironia.  

14 a 17 anos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 a 17 anos 
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4º Momento:  Leitura individual ou compartilhada. (Leitura individual, ocorre quando cada 

um escolhe um livro para ler e fazer sua própria interpretação sozinho. Já na compartilhada, se 

dá de maneira coletiva, onde os usuários escolhem juntos um único livro para ser lido pela 

turma onde cada um lê um trecho em voz alta até que finalize a leitura e em seguida, a 

interpretação é feita de maneira coletiva com a contribuição de todos. A leitura compartilhada 

também pode ser executada pelo(a) orientador(a) ou professor(a). Podendo, em seguida, ser 

debatida pela a turma) 

Na leitura individual, o(a) orientador(a) do projeto deve escolher um aluno por aula 

para fazer a leitura individual em casa, o leitor escolhe sua leitura a ser feita. E, na aula seguinte, 

o aluno pode escolher o seu personagem, trecho ou capítulo favorito para descrever sua 

experiência com tal leitura, a proposta é usar um varal literário para montar a estrutura de 

diferentes literatura na sala e utilizar medalhas feitas de papel (cartolina ou outro material), 

como um exercício, o aluno pode usar a medalha de papel para descrever, e poderá usar de um 

lado da medalha uma palavra-chave e no outro fazer uma ilustração. Ou, até mesmo, narrar a 

linha do tempo da história em três ou mais partes, seja apenas com desenhos ou pequenos textos. 

Fica a critério do que o(a) professor(a) pretende desenvolver no momento. (Lembrando que 

esse projeto acontece duas vezes na semana, mas pode ser adaptado conforme a disponibilidade 

de dias do(a) orientador(a) ou professor(a)). O objetivo dessa leitura é, primeiro, estimular a 

prática da leitura literária e segundo, instigar o convencimento aos demais alunos a lerem a obra 

literária mencionada pelo colega). 

Na leitura compartilhada, o(a) orientador(a) do projeto escolhe uma leitura para 

compartilhar com a turma oralmente e para facilitar o entendimento de todos, deve entregar 

cópias da leitura (que pode ser um pequeno conto, poema ou outra leitura que preferir), fazendo 

sempre uma leitura bem feita, despertando os alunos para o mundo da leitura.  

 

5º Momento:  Refere-se ao momento de fechamento.  

Aqui se dá o fechamento das atividades de leitura literária, onde no fechamento da 

leitura individual, o(a) aluno(a). 

Como fechamento das atividades literárias, o aluno que conclui sua leitura literária 

utiliza o varal literário para fixar sua medalha com sua descrição da leitura. E assim, as 

diferentes literaturas vão sendo descritas com as medalhas. 

Já no fechamento das leitura compartilhada feita pelo(a) orientador(a) ou professor(a), 

os alunos são divididos em quatro equipes, que devem produzir uma única medalha por equipe 

para fixar no varal literário, fazendo suas interpretações acerca da leitura compartilhada, 
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facilitando seu senso crítico literário identificando também tipo de narrador, eu lírico, entre 

outros elementos presentes. Assim como, também, aprendendo a trabalhar em equipe.  

É importante que, o(a) orientador(a) ou professor(a) conheça a leitura compartilhada, 

para poder ajudar com boas contribuições aos leitores. 

Além da leitura individual e a compartilhada, o projeto dispõe do cadastro de 

empréstimos de livros aos usuários, facilitando assim, o acesso a outras leituras literárias.  

 

Conclusão 

 

A leitura é um dos caminhos possíveis que podem contribuir para a formação social 

do indivíduo, assim como auxiliá-lo na aquisição do conhecimento intelectual.  Contudo, é 

possível concluir, ao fim desse trabalho que, infelizmente, nem sempre a literatura é vista sob 

essa ótica e, talvez, por isso, o trabalho, uso da mesma em diferentes frentes (escola, em casa, 

casas de apoio, etc.) nem é cogitado, tentado. 

É possível concluir também que, neste processo de formar adolescentes em cidadãos 

leitores, uma das dificuldades que se encontra é a falta de hábito de leitura, inclusive por parte 

do professor que não tem o hábito de ler, e não incentiva os alunos a prática da leitura literária. 

Dessa forma, cabe, então, à escola, repensar teórico-metodologicamente o ensino da leitura 

literária no sentido de que a Literatura, possa se fazer presente como uma prática cultural no 

cotidiano dessas crianças e adolescentes, fixando a leitura literária como uma disciplina prática, 

que possa caminhar lado a lado com as outras disciplinas, sendo ministrada por profissionais 

preparados, possibilitando o gosto e prazer em conhecer o legado de diferentes autores literários 

do Brasil e do mundo.  

Neste contexto, é possível compreender que o letramento literário à crianças e 

adolescentes que se encontram em situação de vulnerabilidade social é de suma importância, 

vale ressaltar que, a formação leitora não se restringe apenas ao espaço escolar. Por isso, ela 

deve ser valorizada como uma oportunidade de construção dos sentidos, fortalecendo o ensino 

dentro do ambiente escolar, nos espaços de fortalecimento de vínculos do CRAS, e nos demais 

ambientes. Tornando a experiência com a leitura cada vez mais incrível durante o crescimento 

intelectual, humano, social, que possibilite a oportunidade de transformação social aos que até 

aqui, não conseguiram exercitar seu senso crítico humano. 
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DO ÁUDIO DE WHATSAPP AO E-MAIL: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA DE UMA PROPOSTA DE RETEXTUALIZAÇÃO DE 

GÊNEROS REALIZADA COM UMA TURMA DO ENSINO MÉDIO NO 

MUNICÍPIO DE BREVES-PA 
 

Rayanne Corrêa Sarraf SILVA (UFPA) 

Orientadora: Profa. Dra. Cinthia de Lima NEVES (UFPA) 

Resumo 
A competência comunicativa da Língua Portuguesa está presente nos diversos gêneros que a 

compõem, desde os mais corriqueiros do cotidiano, como conversas, quanto nos mais formais 

usados em situações singulares, como artigos científicos para eventos acadêmicos. Pensando 

nisso, questionou-se como têm se apresentado a relação entre os gêneros orais e escritos, se os 

alunos os compreendem como interligados, ou se os entendem como dicotômicos, além disso, 

buscou-se explorar na prática uma atividade de retextualização de um gênero oral para o gênero 

escrito e observar como os alunos desenvolveriam as competências pedidas em cada etapa. Este 

relato de experiência busca descrever como se deu esta proposta de retextualização, que 

trabalhou com gêneros conhecidos dos alunos e previstos no conteúdo programático da escola, 

mas poucos explorados linguisticamente: o áudio de Whatsapp e o E-mail. Baseando-se nos 

trabalhos de Marcuschi (2010), explicou-se para os alunos o continuum que interliga os gêneros 

formais e informais, apresentaram-se as principais características dos gêneros Redes Sociais e 

E-mail e se acompanhou de perto as retextualizações do primeiro gênero para o segundo, feitas 

em grupos pelos alunos de uma turma de 2º ano do Ensino Médio da rede pública estadual, no 

município de Breves, no Pará. Ao final das aulas, segundo os alunos, eles compreenderam as 

finalidades comunicativas em diversos gêneros da Língua Portuguesa como nas Redes Sociais, 

observaram-se evoluções nas competências linguísticas dos alunos, melhoras nos vocabulários 

escritos, além de entenderem o que é retextualização e como ela está mais presente do que 

imaginamos no nosso dia a dia. 

 

Palavras-chave: Língua Portuguesa; Retextualização; Gêneros; Comunicação. 

 

Introdução 

O ser humano ao longo de sua evolução desenvolveu vários modos de se expressar, 

sendo hoje capaz de se comunicar através de diversos meios e suportes diferentes, originando 

assim os gêneros textuais, que surgem através das tipologias textuais existentes. Sabe-se 

também que esses gêneros textuais caracterizam tanto gêneros escritos, quanto orais, e estão 

presentes em nosso cotidiano, caracterizando cada uma das nossas formas de se comunicar. 

Com isso, muitos foram os estudiosos no decorrer do tempo que tentaram definir como os 

gêneros textuais da escrita e da oralidade se relacionam, existindo hoje estudos divergentes que 

transitam entre culturalista, variacionista, sociointeracionista, ou mais radicalmente, entre 

dicotômico ou interligado.  

Defendendo esta última teoria, este trabalho surgiu baseado nas ideias de Marcuschi 

(2010), que em seu livro Da fala para a escrita apresenta, conceitua e define o que chama de 
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Continuum dos gêneros, além disso, propõem na mesma obra uma atividade de transformação 

que, segundo o autor, busca analisar o grau de consciência dos usuários da língua a respeito das 

diferenças entre a fala e a escrita, denominada Retextualização. Pensando nessas propostas, 

surgiu o questionamento: como essa relação escrita versus fala tem sido vista dentro da sala de 

aula no ensino médio? Os alunos os compreendem como dicotômicos ou interligados? Ou 

ainda, será que estes mesmos alunos desenvolveriam com êxito uma atividade de 

retextualização?  

Baseado nos trabalhos de Brasil (2006), Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), Marcuschi 

(2003, 2010), Rojo (2012), entre outros, este trabalho tem como objetivo descrever como se 

desenvolveu uma proposta de atividade de retextualização desenvolvida com uma turma de 

segundo ano do ensino médio da rede pública no município de Breves, no Pará. A atividade 

envolveu gêneros que já estavam previstos no conteúdo programático escolar, Redes Sociais e 

o E-mail, e visando as inúmeras opções e modos que as redes sociais oferecem de se comunicar, 

optou-se por explorar o áudio de Whatsapp, por ser conhecido e utilizado por todos os alunos. 

Antes da retextualização, foram ensinados os dois gêneros em sala de aula, demonstrando para 

os alunos como as redes sociais, que para eles era tão corriqueira, desempenha um papel 

comunicativo tão importante atualmente. Conheceu-se também o trabalho teórico de Marcuschi 

(2010) que inspirou toda essa atividade, para somente em seguida realizar o processo de 

transformar um gênero da oralidade para a escrita. 

Este trabalho mostra-se um promissor referencial de como está o ensino de Língua 

Portuguesa no município de Breves-PA, podendo também a atividade aqui desenvolvida 

inspirar docentes da área a incluir uma nova metodologia na rotina de sala de aula. Este artigo 

estrutura-se em cinco partes: aporte teórico sobre o Continuum dos gêneros e Retextualização; 

a importância dos gêneros trabalhados, Redes Sociais e E-mail; a metodologia da atividade; 

análise de resultados; e por fim, as considerações finais sobre a experiência como um todo. 

 

Concepção teórica sobre gêneros textuais 

A habilidade de fala e escrita são mecanismos de comunicação que fazem parte do 

processo de evolução do ser humano. Apesar de ter se tornado algo corriqueiro, o ato de falar e 

escrever permeia, sem dúvidas, todas as relações sociais do homem contemporâneo. Conforme 

Marcuschi (2010) ressalta em sua obra, até as pessoas analfabetas estão sob as influências das 

práticas de letramento. As relações sociais básicas como profissional, familiar, estudantil, 

religiosa, de saúde, entre outras, ocorrem graças aos atos de falar ou escrever, que dependendo 
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da finalidade, apresentará um gênero específico, que constituirá sua estrutura, escolha de 

palavras, uso social e compreensão. Sobre os gêneros, Travaglia (2009, p. 2633) nos diz que 

 

O Gênero se caracteriza e pode ser identificado por exercer uma função social 

específica de natureza comunicativa. Os gêneros representam um pré-acordo sobre 

como agir na sociedade. São instrumentos de ação social pela linguagem e por isso 

mesmo são as categorias de texto que circulam efetivamente na sociedade, enquanto 

tipos, subtipos e espécies são usados para compô-los não tendo existência própria, 

fora de um gênero. Alguns exemplos de gêneros são: romance, novela, conto, fábula, 

apólogo, parábola, mito, lenda, caso, biografia, piada, notícia, certidão, atestado, 

mandado, procuração, artigo, tese, dissertação, resenha, tragédia, comédia, drama, 

farsa, auto, esquete, edital, convite, prece, oratório (sermão, discurso, etc.), didático, 

contrato, correspondência. 

  

Conforme adentramos o espaço escolar, ainda no ensino básico, nos acostumamos a 

recepcionar esses gêneros de forma individual, seja a receita, propaganda, bilhete, carta, poema, 

conto, etc., vemos um gênero de cada vez, concomitantemente com as características que o 

definem. Com esse tipo de metodologia que nos ensina somente um gênero por vez, nos 

acostumamos a ideia, mesmo que inconscientemente, de que cada gênero, seja escrito ou oral, 

independe um do outro. Somado a isso, podemos destacar também o fato da Língua Portuguesa 

ensinada nas escolas ainda se preocupar enfaticamente com a gramática da escrita, tendo como 

objeto de estudo para exercitar essa gramática, na maioria das vezes, o ensino dos gêneros 

escritos, e acaba por vezes não dando o devido destaque e importância aos gêneros orais. Diante 

desses dois pontos, partimos do pressuposto de que as pessoas possivelmente compreendam os 

gêneros da escrita e da oralidade como dois extremos, que se opõem e não se relacionam entre 

si. 

 Apesar desse pensamento cultural dicotômico, não é dessa forma que os gêneros se 

relacionam. O pesquisador Marcuschi (2010), em seu livro Da fala para a escrita, se empenha 

em explicar como possivelmente esses gêneros se dispõem, com o auxílio de um gráfico 

elaborado pelo próprio autor, pode se observar que “as diferenças entre fala e escrita se dão 

dentro do continuum tipológico das práticas sociais de produção textual e não na relação 

dicotômica de dois pólos opostos” (MARCUSCHI, 2010, p. 37). 

 Esta visão de inter-relação tão próxima dos gêneros nos abre novos olhares sobre como 

a comunicação sociodiscursiva ocorre em todos os âmbitos, e sobre como a fala e a escrita se 

aproximam tanto, e em várias situações se unem para formar um gênero só, como é o caso do 

noticiário de Tv ou Rádio, conforme exposto no diagrama de Marcuschi (2010).  O mesmo 

autor afirma sobre a disposição dos gêneros nesse gráfico que 
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O contínuo dos gêneros textuais distingue e correlaciona os textos de cada modalidade 

(fala e escrita) quanto às estratégias de formulação que determinam o contínuo das 

características que produzem as variações das estruturas textuais – discursivas, 

seleções lexicais, estilo, grau de formalidade, etc., que se dão num contínuo de 

variações, surgindo daí semelhanças e diferenças ao longo de contínuos sobrepostos 

(MARCUSCHI, 2010, p. 42). 

 

 Quando se depara com esse pensamento, torna-se passível de questionamento porque 

essa visão contínua dos gêneros não é ensinada na sala de aula? Ou ainda, por que os alunos 

aprendem e produzem um gênero de cada vez, se eles são tão próximos e semelhantes entre si? 

Todas essas perguntas sem respostas reforçam a ideia dicotômica dos gêneros textuais. 

Lembrando que responder a essas perguntas não é o objetivo deste artigo, porém levantá-las é 

indispensável para demonstrar a importância de se trabalhar o contínuo dos gêneros textuais em 

sala de aula, bem como exercitar a atividade de retextualização na fase escolar para verificar o 

grau de consciência dos usuários da língua a respeito das diferenças entre a fala e a escrita, por 

meio do processo de transformação, conforme afirma Marcuschi (2010). 

 O processo de retextualização, através da transformação de gêneros, exige do aluno 

produção textual e participação efetiva. Sobre as produções de texto, Dolz, Noverraz e 

Schnewuly (2004, p. 82) nos dizem que 

 

Criar contextos de produção precisos, efetuar atividades ou exercícios múltiplos e 

variados: é isto que permitirá aos alunos apropriarem-se das noções, técnicas e 

instrumentos necessários ao desenvolvimento de suas capacidades de expressão oral 

e escrita, em situações de comunicação diversas. 

  

 Desta forma, o professor teria a possibilidade de trabalhar em sala de aula dois gêneros 

de uma vez, obtendo dos alunos sempre produções únicas, que permitirão trabalhar pontuação, 

paragrafação, escolha lexical, e possibilitando até o exercício de gramáticas básicas. “Pensar o 

ensino de Língua Portuguesa no ensino médio significa dirigir a atenção não só para a literatura 

ou para a gramática, mas também para a produção de textos e a oralidade” (BRASIL, 2006, p. 

70). A atividade de retextualização aqui descrita foi desenvolvida com o objetivo de demonstrar 

o que está sendo afirmado aqui, que compreender o contínuo dos gêneros é de suma importância 

para o desenvolvimento completo da Língua Portuguesa, principalmente para compreender 

como a comunicação sociodiscursiva acontece a nossa volta, e que o processo de 

retextualização é um promissor desenvolvedor dessa corrente de pensamento em ambiente 

escolar. 
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Sobre os gêneros retextualizados 

A tecnologia está a cada dia avançando mais rápido e mudando o modo como o homem 

se relaciona com o mundo e seus semelhantes, porém isso não é mais novidade em pleno século 

XXI. Talvez o que podemos destacar como novo, oriundo dessas evoluções e modernizações, 

sejam as formas de se comunicar. Com a inserção e até dependência social da internet, por 

grande parte das pessoas do mundo, meios tecnológicos e suportes digitais estão tomando cada 

vez mais espaço nas interações sociais do ser humano, e por vezes até substituindo-a.  

Dessas formas de se comunicar surgem novos gêneros textuais, tanto escritos, quanto 

orais e por vezes, híbridos. Pois conforme definiu Marcuschi (2003) os gêneros caracterizam-

se como eventos textuais altamente maleáveis, dinâmicos e plásticos. Surgem emparelhados a 

necessidades e atividades socioculturais, bem como na relação com inovações tecnológicas, o 

que é facilmente perceptível ao se considerar a quantidade de gêneros textuais hoje existentes 

em relação a sociedades anteriores à comunicação escrita. Diante do exposto, basta pensar como 

a forma que interagimos hoje até pouco tempo atrás não existia, como quando usamos termos 

surgidos nas redes sociais, ou descobrimos uma nova forma de mandar texto, de demonstrar 

nossos sentimentos como reação a publicações, de conversar através de áudios curtos ou 

substituir a escrita nos expressando por emojis, em todas essas situações estamos (re)criando 

novos gêneros, pois como inferiu Marcuschi (2003), os gêneros textuais podem surgir, se situar 

e se integrar funcionalmente nas culturas em que se desenvolvem. 

Todas as formas atuais de interação digital, exemplificadas acima, podem ser facilmente 

encontradas na forma de recursos em redes sociais ou aplicativos de conversação, populares 

atualmente. Pois bem, se essas novas formas de se comunicar socialmente são tão presentes e 

disseminadas, desde as classes baixas até as mais elevadas, porque não trabalhar essa nova fase 

da comunicação em sala de aula, nas aulas de Língua Portuguesa? As orientações 

complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio, de 2006, supõem 

que os currículos atuais devem prever o desenvolvimento de competências e habilidades 

específicas da área de tecnologia – relacionadas principalmente às tecnologias de informação e 

comunicação –, para obtenção, seleção e utilização de informações. 

As formas que nos comunicamos hoje não são exatamente novidades, mas sim 

readaptações. Marcuschi (2003) nos lembra que Bakhtin em 1997 já falava sobre 

“transmutação” dos gêneros e na assimilação de um gênero por outro gerando novos. O mesmo 

autor também nos lembra de que o telefonema assemelha-se a conversa espontânea, porém 

realiza-se com características próprias. Daí a diferença entre uma conversação face a face e um 

telefonema, com as estratégias que lhe são peculiares. Assim como o e-mail (correio eletrônico) 
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gera mensagens eletrônicas que têm nas cartas (pessoais, comerciais etc.) e nos bilhetes os seus 

antecessores.  

Foi pensando nessas concepções de “novos” gêneros e da importância da comunicação 

tecnológica atual que se escolheu os gêneros que foram trabalhados nessa atividade de 

retextualização de gêneros aqui desenvolvida, o áudio de Whatsapp e o E-mail. O e-mail já foi 

mencionado logo acima a sua semelhança textual, enquanto ao áudio de voz, recurso disponível 

na multiplataforma Whatsapp, basta analisar seu uso para notarmos que substituímos a conversa 

telefônica por trocas de mensagens de áudios, curtas ou longas, a depender do intuito, podendo 

também desempenhar o papel de recado, dispensando o suporte de papel que o bilhete exigia.  

Brasil (2006) afirma que a escola pode se valer de tecnologias largamente utilizadas fora 

dela visando promover passos metodológicos importantes para a sistematização dos 

conhecimentos. Ora, se a comunicação moderna, mesmo se tornando corriqueira, comporta uma 

importância comunicativa tão grande, representando maior parte das interações sociais 

contemporâneas, torna-se papel do professor de Língua Portuguesa lembrar seus alunos de 

observar todas as suas formas de se comunicar, até mesmo utilizando redes sociais. A escolha 

especificamente do aplicativo Whatsapp foi por mera conveniência e popularização, pois era o 

aplicativo para trocas de mensagens mais utilizado pelos alunos e dominada por todos, lógico 

que de modo trivial, pois percebeu-se ao longo do desenvolvimento da atividade que nenhum 

deles havia parado para analisar o papel comunicativo da Língua Portuguesa presente em um 

simples áudio de voz. Quanto à escolha do E-mail, Brasil (2006, p. 62) afirma que o aluno deve  

 

ser produtor de textos, falados ou escritos, e atuar como interlocutor e leitor requer o 

desenvolvimento progressivo de diversas habilidades e competências. Entre tantas, a 

correspondência com os colegas e com membros da comunidade – por fax e correio 

eletrônico (e-mail, chat), por exemplo – é uma atividade que desenvolve essa 

competência. 

 

 Embora se ressalte aqui a importância dos gêneros escolhidos para se retextualizar, não 

se deve em nenhuma circunstância menosprezar as outras ferramentas e recursos presentes nas 

redes sociais, e em outros canais tecnológicos, dignos de exploração e análise em sala de aula. 

Brasil (2006, p. 211) diz que deve se considerar ainda “a diversidade de apresentações de um 

texto, verbal ou não-verbal, proporcionada pelas diferentes interfaces da máquina, assim como 

as possibilidades de leitura também decorrentes dessa pluralidade”. 
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Metodologia da atividade de retextualização 

A atividade de Retextualização de Gêneros foi realizada com uma turma de 2° ano 

vespertina da Escola Estadual de Ensino Médio Prof.ª Elizete Fona Nunes, localizada na Rua 

Paes de Carvalho, nº 2247, bairro Centro, no município de Breves, na Ilha do Marajó, Pará. A 

escola é ligada a rede estadual e possui 851 alunos matriculados, funcionando nos três turnos, 

somando-se ainda a isso um anexo da escola que funciona pela parte da noite em uma escola 

do município.  

O primeiro passo do desenvolvimento desta atividade prática foi a solicitação de 

permissão de espaço e tempo, para a professora de L. P. da turma, para desenvolver a atividade, 

bem como conversar sobre sugestões de gêneros. Sabia-se que o foco era desenvolver uma 

retextualização de um gênero oral para o escrito, porém a preferência foi por gêneros que já 

estivessem previstos no conteúdo programático da escola, desta forma a atividade desenvolvida 

acrescentaria no conteúdo escolar e poderia ser usada de forma avaliativa pela professora (o 

que ocorreu), já evidenciando assim que a atividade de retextualização pode se adaptar aos 

conteúdos programáticos, porém isso será explicado mais adiante.  

Após conversas, foram cedidos a autonomia da sala de aula e o tempo de 04 (quatro) 

dias para realizar a atividade envolvendo os gêneros mensagem de voz do Whatsapp e E-mail. 

Com os gêneros a se trabalhar e o tempo para desenvolver a atividade definidos, as aulas foram 

desenvolvidas seguindo os passos descritos abaixo. 

Aula 1: Conhecendo o gênero Redes Sociais e E-mail: 

 Duração: uma aula de dois horários, de 45 minutos cada; 

 Recursos: Computador; Datashow; Quadro branco; Pincel Magnético; 

Neste primeiro encontro apresentou-se a proposta de atividade para a turma, em seguida 

foi feita uma breve explicação sobre qual a finalidade das redes sociais, o seu surgimento e uma 

linha do tempo com o surgimento das mais conhecidas e utilizadas, depois se explicou para os 

alunos como as redes sociais são importantes nas interações sociocomunicativas atuais, logo 

em todas essas comunicações, sejam nas tradicionais ou mais atuais, oriundas da tecnologia, há 

gêneros da Língua Portuguesa, variando conforme são transmitidos e/ou recepcionados, sua 

finalidade, grau de formalidade, etc.  

Em seguida, foram explicadas brevemente para os alunos as funções e características 

dos gêneros digitais, dividindo-se em: conjunto de aspectos existentes em sua função; 

possibilidade de diversas formas de integração em suas formas semióticas (texto, imagem, 

som); e o fato dos novos gêneros poderem ser influenciados tantos pelas funções comunicativas, 

como pela forma e ambiente em que se encontram. Para reforçar essa compreensão dos gêneros 



294 
 

digitais, foram citadas de forma breve algumas funções desse gênero, como: mobilizar 

diferentes linguagens; expandir os sentidos de compreensão e produção; e aprender a refletir 

sobre outras produções autorais, o exemplo dado que pode reunir todas essas funções seriam os 

atuais “memes”, altamente presentes nas redes sociais, sendo muitas vezes utilizado como 

forma substitutiva ao texto escrito. 

Após os alunos serem informados sobre o gênero redes sociais como um todo, passou-

se para o gênero primário específico, que seria o objeto da retextualização: a mensagem de voz 

do Whatsapp. Embora absolutamente todos os alunos utilizassem e conhecessem a plataforma, 

achou-se necessário uma apresentação mais técnica tal como é apresentado no site do 

desenvolvedor do aplicativo. Antes da apresentação dos recursos da plataforma, conversou-se 

com os alunos sobre as novas linguagens oriundas das redes sociais conhecidas por “internetês” 

(FRUET et al., 2009), que já eram bastante conhecidas e utilizadas por eles, e foram 

exemplificadas com imagens de emojis, palavras ou termos abreviados, as “reações” de 

sentimento do Facebook, memes e figurinhas também do Whatsapp. Adentrou-se finalmente 

na ferramenta mensagem de voz, disponível no Whatsapp, como os alunos já conheciam como 

funcionava muito bem, debateu-se brevemente por que muitas pessoas preferem mandar áudio, 

baseado em uma reportagem de jornal que afirma que a preferência por falar do que escrever 

está tanto na praticidade, por ser mais rápido, quanto pelo fato de no áudio a compreensão da 

entonação ficar bem nítida, o que não ocorre na mensagem de texto, além de se assemelhar 

muito a uma conversa espontânea, quando há resposta efetiva entre dois falantes ou mais, ou 

desempenhar o mesmo papel do recado. 

Finalizada a familiarização com o primeiro gênero, passou-se para o gênero que 

nortearia a produção final da retextualização: o e-mail. Logo lhes foram questionados quantos 

deles já haviam recebido um e-mail, somente três alunos levantaram a mão; e quando foi lhes 

questionando quantos já haviam escrito um, somente uma aluna levantou a mão confirmando. 

Para iniciar apresentação do e-mail, explicou-se o seu significado, que seria a redução de 

eletronic mail, em português correio eletrônico, e os elementos que compõem um endereço de 

e-mail. Seguiu-se a aula explicando a estrutura simples de um e-mail, com os elementos que o 

compõem e suas funções, que são o vocativo ou saudação, o texto e a despedida. Foram 

exemplificados em uma imagem de uma caixa de texto de e-mail onde se localizava cada 

elemento, mostrado alguns exemplos de como poderiam ser usados. 

Ao final da aula, foi solicitado aos alunos que formassem duplas ou trios, escolhessem 

um áudio de Whatsapp, do conteúdo que quisessem, que tivesse no máximo 2 minutos de 
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duração e transcrevessem no caderno, tentando manter as marcas da oralidade, as pausas, 

determinassem risadas com “kkk” ou fala em voz alta com letras maiúsculas. 

Aula 2: O continuum dos gêneros e o que é uma retextualização? 

 Duração: uma aula de dois horários, de 45 minutos cada; 

 Recursos: Computador; Datashow; Quadro branco; Pincel Magnético; 

O segundo dia foi voltado para a parte teórica, tanto para explicar o contínuo que ligam 

os gêneros orais e escritos, quantos para ensinar o que é uma retextualização, ambos propostos 

por Marcuschi (2010), pois se concluiu que não se poderia exigir uma produção dos alunos sem 

que eles soubessem do trabalho teórico que a norteia. 

Diante disso, a aula iniciou questionando para os alunos se eles achavam que 

escrevíamos assim como falávamos, após a maioria responder que “sim”, exibiu-se para eles 

uma resposta do apresentador Jô Soares para a revista Veja quando lhe foi feita uma pergunta 

semelhante, transcrevendo sua fala de forma fonológica, fazendo com que eles percebessem 

que não era assim que a escrita e a fala funcionavam. Em seguida, foi perguntado o que eles 

achavam que era mais importante, a fala ou a escrita, e a maioria da resposta era que ambos 

tinham sua importância. Depois lhes foi questionado se eles achavam que a fala era dicotômica 

(opostas), a maioria respondeu que sim. E foram estimulados a se questionar se um diálogo 

entre amigos e um trabalho acadêmico eram mais semelhantes ou mais diferentes, respondendo 

que eram totalmente diferentes, porém lhes foi explicado que essa diferença não se dá pelo fato 

de um ser oral e o outro escrito, mas sim porque têm elementos discursivos diferentes. Diferente 

de uma conversa espontânea e um bilhete, que passam a ser mais próximos, segundo o diagrama 

de Marcuschi (2010). Munidos dessa percepção, se apresentou e se explicou para os alunos o 

diagrama desenvolvido por Marcuschi (2010), que representa o contínuo entre os gêneros 

textuais orais e escritos, conforme figura a seguir. 
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Figura 1 – Representação do contínuo dos gêneros textuais na fala e na escrita 

 

Fonte: Marcuschi (2010, p. 41) 

Explicou-se que nessa representação os gêneros falados e escritos se diferenciam e se 

correlacionam quanto às estratégias de formulação das características que produzem as 

variações das estruturas textuais-discursivas, seleções lexicais, estilo, grau de formalidade, etc. 

Logo, segundo o diagrama, uma carta pessoal se assemelha mais a uma conversa espontânea 

do que com um artigo científico, não pela diferença de modalidade (fala e escrita), mas pelas 

características que os compõem. 

E de forma breve, apresentou-se para os alunos o gráfico desenvolvido também por 

Marcuschi (2010) que representa a oralidade e a escrita pelo meio de produção e concepção 

discursiva, dando espaço a representação dos gêneros mistos, representado abaixo. 

Figura 2 – Representação da oralidade e escrita pelo meio de produção e concepção discursiva 

 

Fonte: Marcuschi (2010, p. 39) 

Segundo o mesmo autor, a parte “a” representa o domínio totalmente oral, tanto no meio, 

quanto na concepção, e o seu extremo oposto, “d”, corresponde ao tipicamente escrito. 

Enquanto entre eles, “b” e “c”, seriam os domínios mistos. 



297 
 

Concluída a explicação sobre o contínuo dos gêneros, passou-se para explicar o que é 

retextualização. De forma simples e direta, se foi conversando que é o processo de transformar 

um gênero em outro, nesse caso seria da oralidade para a escrita, que não se trata de um processo 

mecânico, existem etapas a serem seguidas e, ao contrário do que se pensa, “não é a passagem 

do caos para a ordem: é a passagem de uma ordem para outra ordem”. (MARCUSCHI, 2010, 

p. 47). 

 Após apresentar superficialmente as etapas que compõem a retextualização 

(idealização, reformulação, adaptação e compreensão), foi exemplificado para os alunos como 

a retextualização está mais presente no nosso cotidiano do que imaginamos, quando, por 

exemplo: uma secretária anota informações e redige um documento, assistimos a uma novela e 

a narramos para alguém, uma entrevista publicada em uma revista, etc. 

Encerrada a explicação teórica, foi solicitado aos alunos que se reunissem com suas 

duplas ou trios para iniciar o processo de retextualizar. Como eram muitos grupos e um tempo 

em curto para toda a atividade, optou-se por fazer, no caderno mesmo, as marcações do que 

deveria se tirar com “x”, circulando as palavras ou termos, ou sublinhando, da forma que o 

aluno achasse mais conveniente. E os itens lexicais ou novas construções sintáticas que 

deveriam ser inseridas, seriam anotados ao redor do texto. Tudo isso porque não seria possível 

uma reescrita textual a cada etapa desenvolvida, o tempo seria insuficiente. 

Após conversado com a turma sobre como se desenvolveria a retextualização, ainda 

nesta segunda aula se iniciou esse processo, solicitando os alunos que realizassem a 1ª operação 

da retextualização proposta por Marcuschi (2010): eliminação das marcas interacionais, de 

oralidade, de hesitação e partes de palavras. Destacando que todos os elementos retirados ou 

inseridos foram escolha dos alunos, para se obter uma produção mais espontânea possível. 

Dessa forma, exemplificou-se para os alunos que eliminassem elementos como: né, ah..., eh..., 

tipo assim, daí, (risos/risadas), hum, entres outros. 

A 2ª operação, introdução da pontuação com base na intuição fornecida pela entonação 

das falas, se deu por feita, uma vez que os alunos já haviam feito essa inserção no momento da 

transcrição, conforme acharam necessário. Diante disso, encerrou-se a segunda aula e parte da 

retextualização. 

Aula 3: Desenvolvendo as etapas da retextualização: 

 Duração: uma aula de dois horários, de 45 minutos cada; 

 Recursos: Computador; Datashow; Quadro branco; Pincel Magnético; Caderno; Caneta. 

Logo no início da aula se reforçou aos alunos a colaboração efetiva no desenvolvimento 

das etapas e mantendo a estratégia de marcar as retiradas e anotar as inserções, pois eram 
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diversas etapas a se desenvolver ainda e eles eram muitos para acompanhar de forma singular. 

Mediante acordo, deu-se seguimento com as operações propostas por Marcuschi (2010), a partir 

da 3ª operação: retirada das repetições, reduplicações, redundâncias, paráfrases e pronomes 

egóticos. E assim solicitou-se que revisassem os textos algumas vezes, buscando encontrar para 

retirar frases repetitivas, pronomes de primeira pessoa, eu/nós, entre outros elementos que 

julgassem necessário.  

A 4ª operação, introdução de paragrafação e pontuação sem modificação dos tópicos 

discursivos, de forma detalhada se fez, por exemplo, com inserção de pontos de exclamação, 

dois pontos, reticências, aspas e a marcação da quebra de parágrafo quando se mudava o 

assunto do texto. Enfatizando que nem todos tiveram parágrafos a se desenvolver ou pontuação 

muito detalhada para inserir, pelo fato dos alunos terem escolhidos áudios simples ou curtos 

para transcrever. 

Já adentrando a fase de reformulação do texto com a etapa de reconstruir marcas 

metalinguísticas para referenciação de ações e verbalização de contextos expressos por dêiticos, 

5ª operação, observou-se a marcação para substituição de palavras e construções como: lá no 

fulano, pelo nome do local; ele, aquele, aquilo pelo nome da pessoa ou objeto referido, etc. 

Para realizar a reconstrução de estruturas truncadas, concordâncias, reordenação 

sintática, encadeamento de orações, que Marcuschi (2010) define com a 6º operação desse 

processo, os alunos foram orientados a observar e corrigir, quando necessário, concordâncias 

verbais e eliminar sujeitos repetidos ou substituí-los. 

De forma superficial, por conta do tempo, os alunos foram orientados a realizar em casa 

para introduzir na produção final as seguintes operações: 7º operação, tratamento estilístico com 

seleção de novas estruturas sintáticas e novas opções léxicas, que buscassem onde caberia uma 

reescrita que deixasse o texto mais bonito e formal, substituindo palavras populares; a 8º 

operação, reordenação tópica do texto e reorganização da sequência argumentativa, ocorreu em 

pouquíssimos textos, visto que as transcrições eram curtas, de áudios objetivos, não se fazendo 

necessário reordenar, conforme decisão dos alunos; e a 9º e última operação, agrupamento de 

argumento condensando as ideias, era para enxugar o texto, o quando desse e fosse necessário. 

Por fim, solicitou-se que inserissem o remetente e o destinatário do texto, uma 

saudação/vocativo no começo e uma despedida no final. E que todas as etapas fossem inseridas 

no preparo para a produção final. 

Aula 4: Orientações e recebimento dos trabalhos: 

 Duração: uma aula de dois horários, de 45 minutos cada; 
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O último encontro foi somente para orientar ou tirar dúvida em poucas produções e 

receber as atividades, além, claro, para agradecer a participação dos alunos e a professora pelo 

espaço e tempo cedidos dentro da sala de aula. 

 

Análise da atividade 

Primeiro ponto passível de destaque desta atividade prática foi a participação efetiva 

dos alunos, tanto mostrando interesse pelos conteúdos, colaborando com comentários ou 

tirando dúvidas, quanto na produção textual, constantemente solicitando orientação e 

visivelmente tentando fazer uma boa produção. Isso foi de grande valia após ouvir relatos da 

professora regente da turma sobre a ausência de interesse dos alunos, possivelmente esse 

interesse tenha se dado pelo conteúdo trabalhado, principalmente envolvendo Redes Sociais, 

que apesar de ser conhecida dos jovens, não havia até então sido explorada de forma didática 

dentro da sala de aula. 

Como os alunos dividiram-se em duplas e trios, houve cerca de dez produções na turma. 

Após observação, notou-se que todas as produções de modo geral demonstraram pontos 

positivos e negativos bem semelhantes, diante disso, tomou-se somente uma produção para 

analisar detalhadamente e destacar as evoluções positivas e persistências negativas da 

produção. 

A produção escolhida foi desenvolvida em dupla, pelos alunos E. G. e K. A., e como 

havia sido solicitado que escolhessem um áudio de Whatsapp sobre qualquer conteúdo, o áudio 

que os alunos escolheram para retextualizar era uma suposta narrativa de uma pessoa privada 

de liberdade, que relata brevemente a rotina carcerária e conta um pouco da sua vida pessoal.  

Seguindo a ordem das transformações elencadas por Marcuschi (2010), destacaremos a 

seguir as mudanças derivadas de cada operação de retextualização. Como fruto da primeira 

operação, que prevê a retirada de marcas de oralidade, interação e hesitação, os alunos retiraram 

termos como: entende? no final de frases;  a hesitação é...é..., e a expressão aí no meio de 

sentenças como vício da fala. A segunda operação, de pontuação por intuição já havia sido 

realizada no momento da transcrição, como descrito anteriormente. 

 A terceira operação foi a que mais gerou mudanças na produção, através da retirada das 

repetições. Eis abaixo as sentenças que sofreram transformação com esta operação: 

a) Antes: “não vou falar o nome, nem a minha localização, mas a minha localização onde estou é 

no Rio de Janeiro”, depois: “não vou falar o nome, nem a minha localização, mas onde estou é 

no Rio de Janeiro”; 



300 
 

b) Antes: “tem uns que trabalham dando golpe pelo telefone, é a função que eu exerço aqui dentro, 

minha função aqui é o telefone, dando golpe pelo telefone”, ficou: “tem uns que trabalham 

dando golpe pelo telefone, é a função que eu exerço aqui dentro”; 

c) Antes: “adquirindo as coisas bancárias, depósitos bancários”, por simplesmente “adquirindo 

depósitos bancários”; 

d) Antes era “estou aqui, estou com mais dois presos”, ficou: “estou aqui com mais dois presos”; 

e) E o que antes era “é uma forma de trabalhar aqui dentro, forma de se manter, uma forma de ter 

meu sabonete, uma forma de ter meu shampoo, uma forma de ter alguém pra me visitar”, por: 

“é uma forma de trabalhar aqui dentro, de se manter, ter meu sabonete, ter meu shampoo, de ter 

alguém para me visitar”. 

Da quarta operação, houve a criação de paragrafação quando o narrador para de falar 

sobre a rotina carcerária e passa a falar sobre a sua vida pessoal. A quinta etapa, que presume 

reconstruir marcas metalinguísticas para referenciação, resultou na reescrita do termo “sistema 

onde eu tô encarcerado” por simplesmente “presídio”. Na sexta operação houve a eliminação 

de sujeito repetido, como na sentença “um preso tem direito de amar, um preso têm desejo 

também” que ficou “um preso tem direito de amar, têm desejo também”, 

Na sétima transformação, que visa o tratamento estilístico, gerou reescrita na frase 

“essas coisas todas que envolve” por “entre outras coisas”, “empresa dessas grandes” por 

“grande empresa”, “eu vou vivendo nesse mundo loco (sic)” por “eu vou vivendo nesse meio 

complicado” e a troca de “cadeia todinha” por “cadeia toda”. 

A oitava operação que prevê a reordenação textual não foi executada nessa produção, 

pois não foi necessário, assim como a nona operação que visa a condensação de ideias, pois por 

ser tratar de uma narrativa, o aluno supôs que reduzir a narrativa iria suprimir informações 

relevantes e optou por não aplicá-la.  

Por fim, ressalto que o texto final continha uma saudação “bom dia” e uma despedida 

com assinatura “Atenciosamente, Marcos Paulo”. Com isso, encerraram-se as transformações 

geradas pela retextualização do áudio de Whatsapp para e-mail. 

Apesar do curto tempo e da grande quantidade de alunos para acompanhar, o objetivo 

da retextualização foi alcançado. Após análise das produções iniciais e finais, pode se destacar 

como pontos positivos: compreensão dos contínuos dos gêneros; percepção das 

retextualizações cotidianas; evoluções ortográficas e gramaticais; desenvolvimento da 

capacidade de construção de sentenças maiores e mais complexas; participação efetiva de todos. 

E como pontos a serem melhorados, podemos citar: persistência de erros gramaticais e de 

pontuação muito comuns, como: “atraz”; “têm” referindo se ao singular; uso excessivo de 
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vírgula e a troca do uso do “mas/mais”, colocações agramaticais estas que estavam presentes 

na produção aqui analisada. Houve também a retirada desnecessária de palavras da oralidade 

que poderiam ter sido usadas no e-mail, talvez não tenha ficado bem definido para os alunos 

que transformar um áudio em e-mail não tem a ver com sair da oralidade espontânea para a 

escrita formal, mas sim sair de uma ordem de concepção para a outra. 

 

Considerações finais 

Ao final da atividade, percebeu-se que a metodologia de ensino atual perpetua o 

“preconceito” da dicotomia dos gêneros, pois além da resposta inicial dos alunos afirmando que 

entendiam os gêneros desta forma, os alunos por vezes pareciam ter entendido que estavam 

retextualizando do caos para a ordem, o que não é correto, conforme afirma o próprio Marcuschi 

(2010) em sua obra. Entretanto, estas questões podem ser desconstruídas em sala de aula se 

trabalhando dois gêneros ao mesmo tempo, retextualizando de A para B, como foi executado 

nesta atividade, sanando assim também a maior dificuldade encontrada aqui nestas produções: 

erros de ortografia e pontuação. Além disso, comprovou-se através destas produções que os 

alunos de ensino médio do município de Breves, se bem orientados, são capazes de produzir 

novos gêneros, a partir de outros pré-definidos. 

Conclui-se então, que a retextualização de gêneros orais para escritos poderia se tornar 

parte da metodologia diária de ensino na disciplina de Língua Portuguesa, pois contempla 

pontos como: ortografia, pontuação, paragrafação, produção autoral, etc., além de não ser uma 

metodologia que tende a cair na rotina, pois graças à vasta e diversificada variedade de gêneros 

da Língua Portuguesa pode ser executada com todos os gêneros, resultando sempre em novas 

opções de dinâmica e sempre gerando produções finais singulares. 
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Resumo 

Este trabalho realiza um exercício de análise das produções proferidas por uma criança que se 

encontra no período de aquisição da linguagem de mais de 03 anos de idade. O entrevistador 

observou a criança em várias situações distintas e quando foi pronunciada uma produção em 

que se verificou fatores interessantes, a mesma foi anotada em um caderno. Notou-se uma 

tendência da criança em trocar a maioria das ocorrências de fricativas por uma oclusiva 

correspondente [v, f, s] > [b, p, t]. Esse padrão vai ao encontro dos estudos em aquisição da 

linguagem que propõem que oclusivas são adquiridas primeiro que fricativas (oclusivas e nasais 

>> fricativas >> líquidas), cf. Lamprecht et al. (apud Santos 2008) e Matzenauer e Costa (2017). 

Pode-se dizer, ainda, com base em Matzenauer e Costa (2017), que tais mudanças fazem parte 

das substituições mais frequentes registradas na aquisição de consoantes. Segundo as autoras, 

tais substituições emergem a partir de classes naturais de segmentos, no caso estudado, os 

segmentos [-soante]; ou seja, não se efetuam, aparentemente, com base em um ponto de 

articulação e/ou modo de articulação específico. Além dessas alternâncias, ainda houve a 

substituição dos tepes pela aproximante lateral alveolar [ɾ] > [l], o que também é previsto na 

literatura como uma das substituições mais frequentes. As produções apresentadas e discutidas 

neste trabalho foram coletadas da fala de uma criança de 07 anos de idade, do sexo masculino, 

que reside no município de Melgaço/PA. 

 

Palavras-chave: Aquisição da linguagem. Aspectos fonético-fonológicos. Padrões de 

substituições. 

 

Introdução 

Este estudo investiga os aspectos fonético-fonológicos que uma criança que se encontra 

em período de aquisição de linguagem tende a apresentar em suas falas espontâneas do seu 

cotidiano familiar. 

 É comum encontrar trocas de segmentos quando se compara as produções de uma 

criança com as de um adulto. Este artigo pretende fazer uma espécie de mapeamento das trocas 

fonético-fonológicas, buscando encontrar justificativas que expliquem a presença das 

alternâncias na fala de uma criança de 07 anos.   

 Traremos, inicialmente, uma apresentação geral das disciplinas fonética e fonologia, 

com base em Silva (2010) e Mori (2012). 

 Para explicar os processos de aquisição dos aspectos fonológicos, utilizaremos estudos 

das autoras Matzenauer e Costa (2017) que buscam esclarecer o padrão dos primeiros sons do 

português adquiridos por crianças, algo que o menino estudado neste artigo replica. Ainda serão 
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utilizados conceitos apresentados por Santos (2008) sobre explicações da aquisição de 

segmentos fonológicos do português brasileiro. 

 O presente trabalho se encontra organizado em dois tópicos. O primeiro se chama 

Conceitos fonético-fonológicos relevantes e tem por objetivo delimitar a grande área em que 

este estudo está inserido. O outro tópico se chama Discussão dos dados coletados e possui um 

subtópico chamado de Hierarquia de aquisição, que apresenta e discute, com base nos teóricos 

estudados, a existência de uma ordem na aquisição fonológica do português. 

Conceitos fonético-fonológicos relevantes 

 Conforme Silva (2010, p. 23), “fonética é a ciência que apresenta os métodos para a 

descrição, classificação e transcrição dos sons da fala, principalmente aqueles sons utilizados 

na linguagem humana”. Ou seja, é a disciplina que se preocupa em estudar o som como ele 

realmente é, apresentando conceitos para se entender como o mesmo é articulado levando em 

consideração a parte fisiológica, assim como a representação exata desses sons na transcrição. 

A fonologia por outro lado se preocupa em estudar: 

 

as diferenças fônicas correlacionadas com as diferenças de significado (ex: [p]ato/ 

[m]ato), ou seja, estuda os fones segundo a função que eles cumprem numa língua 

específica, os fones relacionados às diferenças de significado e a sua inter-relação 

significativa para formar sílabas, morfemas e palavras. (MORI, 2012, p. 149) 

 

 Ou seja, a fonologia busca organizar os sons dentro de um sistema linguístico, 

verificando a ligação desses sons com a língua, para, a partir de então, buscar respostas para 

diversos fenômenos observados na fala, fazendo uma espécie de organização dos muitos sons 

que a fonética identifica.  

 A estes fundamentos teóricos estruturalistas, foram acrescidos novos e importantes 

conceitos com o modelo gerativo (CHOMSKY; HALLE, 1968). Um desses novos conceitos é 

a noção de classes naturais. Segundo Mori (2012, p. 161), “[classes naturais são] entendidas 

como aquelas que agrupam os sons por determinadas propriedades que são compartilhadas entre 

si.” Para Silva (2010), são conjuntos de segmentos que se relacionam (por exemplo, sofrem 

regras fonológicas em conjunto). Nesse modelo, leva-se em conta a estrutura interna dos sons, 

ou seja, os traços distintivos.  

 Veremos que a ideia de classes naturais é interessante para a compreensão de aspectos 

fonético-fonológicos das palavras pronunciadas pela criança. 

Metodologia de coleta 

 Grolla e Figueiredo Silva (2014) apresentam uma definição de pesquisa baseada em 

dados espontâneos. A principal característica destacada é a não interferência do entrevistador. 
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Ocorre quando não se pretende coletar dados mais específicos, além disso, ela é também 

caracterizada geralmente pela gravação em áudio, ou vídeo, e apresenta alguns planejamentos, 

como a duração de cada gravação, a periodicidade, e a duração total que aquela criança irá ser 

observada. Após essa etapa, é necessário transcrever, com o máximo possível de aproximação 

do material original, as gravações para serem estudados apenas os dados que realmente se 

objetiva analisar. 

 Para este trabalho foi utilizada em parte a forma de pesquisa citada acima, pois a 

espontaneidade foi o principal ponto que caracterizou este estudo. Contudo, por falta de 

equipamentos de gravação e por se tratar inicialmente de um trabalho sem pretensão de 

publicação não foram realizadas gravações.  

 Os dados foram coletados a partir de situações espontâneas do dia-a-dia, com a criança 

agindo em contextos normais de sua rotina. O entrevistador ficou observando a criança agindo 

naturalmente em vários cenários distintos e, nos momentos em que eram pronunciadas palavras 

interessantes para a análise proposta, as mesmas eram anotadas em um caderno, exatamente 

como o garoto pronunciou.  

 A criança analisada tem 07 anos de idade, do sexo masculino, encontra-se no 1° ano do 

ensino fundamental, e reside no município de Melgaço/PA. 

Discussão dos dados coletados 

 Este tópico promoverá discussões acerca das produções coletadas da fala da criança. As 

palavras analisadas estão listadas no apêndice ao final do trabalho. Discutiremos algumas trocas 

de sons e supressões de segmentos com base nos pressupostos teóricos da aquisição da 

linguagem. 

Hierarquia de aquisição  

 Durante a análise dos dados, observou-se uma sistematicidade em substituir consoantes 

fricativas por oclusivas. Essa tendência vai ao encontro do padrão mais frequente de troca de 

consoantes em crianças adquirindo a sua língua materna apresentado pela literatura, confira 

Matzenauer e Costa (2017), Lamprecht et al. 2004 (apud SANTOS, 2008) e Souza (2018).  

 Matzenauer e Costa (2017), no capítulo Aquisição da fonologia em língua materna: os 

segmentos do livro Aquisição de língua materna e não materna: questões gerais e dados do 

português destacam que, no português brasileiro, a criança tende a fazer substituição das 

aquisições mais tardias por aquelas que ela adquiriu inicialmente. Dessa forma, frequentemente, 

as crianças brasileiras manifestam tarde, em suas falas, as fricativas e, por isso, as substituem 

pelas oclusivas, as que elas primeiro adquiriram.  

 Nesse mesmo capítulo, as autoras ainda discorrem que: 
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A aquisição gradual do inventário de consoantes da língua evidencia que os segmentos 

vão emergindo enquanto partes de classes naturais, ou seja, uma oclusiva emerge 

enquanto elemento integrante da classe das oclusivas, ou, num âmbito mais geral, 

como parte da classe das obstruintes; uma líquida surge como parte da classe das 

líquidas, ou, num âmbito mais geral, como integrante da classe das aproximantes, e 

assim por diante. Este aspecto essencial da constituição da gramática fonológica é 

revelado pelos padrões de substituição observados durante o desenvolvimento 

linguístico da criança. (MATZENAUER; COSTA, 2017, p. 66) 
 

 

 Algo interessante nas alternâncias observadas nos dados é que cada fricativa é 

substituída pelo menino por uma oclusiva correspondente. Por exemplo, para todos os casos em 

que a fricativa labiodental vozeada [v] aparece, há a troca pela oclusiva bilabial vozeada [b], 

como em ['vow] > ['bo], ['vãmuʃ] > ['bãmu] e [avi'ãw] > [abi'ãw]; seguindo o mesmo padrão, 

em todas as ocorrências a fricativa labiodental desvozeada [f] foi substituída pela oclusiva 

bilabial desvozeada [p], como em [pɾofe'soɾa] > [pope'tola] e em ['fɾẽtʃi] > ['pẽtʃi]. Com base 

em estudos de aquisição fonológica do português, como Souza (2018), Lamprecht et al. 2004 

(apud SANTOS, 2008) e Matzenauer e Costa (2017), a tabela a seguir faz  um mapeamento das 

alternâncias citadas. 

Substituição Alvo Produção PA MA Traço 

 

[v] → [b] 

vou  

avião 

vamos 

['bo] 

[abi'ãw] 

['bãmu] lábioden.  → bilab. fric. → oclus. 
[-

soante53] 

[f] → [p] 
Professora [pope'tola] 

Frente ['pẽtʃi] 

Tabela 1: Substituições envolvendo o traço labial54 [p, b, f, v] (PA=ponto de articulação; 

MA=modo de articulação). 

 O outro exemplo da mudança de fricativas por oclusivas observado foi o da fricativa 

alveolar desvozeada [s] pela oclusiva alveolar também desvozeada [t]. A seguir está a tabela 

que organiza tal substituição. 

 

Substituição Alvo Produção PA MA Traço 

                                                 
53

 Esse tipo de som é produzido com uma configuração do trato vocal que permite o vozeamento espontâneo. 

Nessa definição, o estado normal das soantes é o vozeamento e para as obstruintes o desvozeamento. As vogais, 

as consoantes nasais, líquidas e os glides são [+soan], os segmentos plosivo, fricativos e africados são [-soan] 

(MORI, 2012, p. 163). 
 
54

 “Os sons labiais são produzidos com uma constrição dos lábios; os não-labiais sem essa constrição”(MORI, 

2012, p.168). 
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[s] → [t] 

Ensaboar 

professora 

celular 

[tabu'a] 

[pope'tola] 

[tulu'la] 

 

alvéol. → alvéol. 

 

fric. → oclus. 

 

[-soante] 

Tabela 2: Substituições envolvendo o traço coronal55 [t, s] (PA=ponto de articulação; 

MA=modo de articulação). 

 Esse caso é interessante, pois, diferentemente das trocas citadas nos parágrafos 

anteriores ([v] > [b] / [f] > [p]) em que se verificou distinção tanto nos modos quanto nos pontos 

de articulação, aqui a criança mudou apenas o modo (fricativo por oclusivo), o ponto (o 

alveolar, que é caracterizado pelo toque do ápice da língua nos alvéolos), continuou sendo o 

mesmo, assim como o desvozeamento das cordas vocais. A manutenção do vozeamento ou 

desvozeamento das cordas vocais foi um padrão observado na fala do menino, por exemplo, se 

o som alterado era sonoro a criança substituiu por outro sonoro, se era surdo foi trocado por um 

surdo. 

 Além das fricativas por oclusivas, ainda houve a troca de todos os tepes [ɾ] 

intervocálicos pela aproximante lateral alveolar [l], como em [mẽ'tʃiɾa] > [mẽ'tʃila], [a'gɔɾa] > 

[a'gɔla], [pɾofe'soɾa] > [pope'tola] e ['fɛɾa] > ['fɛla], como expõe a tabela a seguir: 

 

Substituição Alvo Produção PA MA Traço 

[ɾ] → [l] 

mentira 

agora 

professora 

fera 

[mẽ'tʃila] 

[a'gɔla] 

[pope'tola] 

['fɛla] 

alvéol. → alvéol. tepe. → later. [+líquida] 

Tabela 3: Substituições envolvendo o traço líquida [l, ɾ] (PA=ponto de articulação; MA=modo 

de articulação). 

 A partir dos dados expostos, pode-se se questionar o porquê de uma criança conseguir 

trocar tantos elementos de uma forma sistemática, seguindo todo um padrão de utilização. 

Santos (2008) discorre sobre essa questão, ressaltando que: 

 

O trabalho de Mota (1997) sugere como se dá o caminho de aquisição dos segmentos 

do português [...]. Não só os segmentos são formados por conjuntos de traços 

hierarquizados (como propõem Clements e Humes (1995)), como também há uma 

relação implicacional entre estes traços que leva em conta a noção de marcação e 

complexidade dos mesmos (no sentido de Calabrese (1995)). É esta relação 

implicacional que geraria a ordem. Por exemplo, para uma criança produzir /g/, ela 

                                                 
55

 “[...] na produção dos sons coronais, o ápice ou a lâmina da língua eleva-se em direção à parte posterior dos 

incisivos posteriores, entre a região da arcada alveolar e o palato duro” (MORI, 2012, p. 164). 
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deve marcar os traços de ponto de dorsal e de vozeado. Por isto, antes de produzir /g/, 

ela produzirá /k/, que é dorsal, mas não vozeado. (SANTOS, 2008, p. 471) 

 

 

 O interessante da citação acima é que ela deixa clara a noção de hierarquia de traços que 

existe entre os segmentos, algo muito pertinente nessa área de estudo. Ou seja, a explicação 

para todo o padrão existente está ligada à relação entre os elementos, pois, antes de a criança 

adquirir certo segmento mais complexo, ela deve antes adquirir aquele que é produzido com os 

traços de uma forma mais simples. Assim, seguindo uma hierarquia, vai aderindo aos traços 

seguintes, confirmando que “a aquisição da linguagem é um processo que vai sendo construído 

[...]” (SOUZA, 2003, p. 22). 

 Diante disso, o estudo de análises fonológicas em crianças organizadas por Lamprecht 

(1990 apud SOUZA, 2018, p. 24), descreve a ordem das aquisições de diversos segmentos que 

evidenciam o processo de hierarquia na aquisição fonológica56: 

(1) quanto ao modo de articulação, a ordem de aquisição dos sons é: plosivas / nasais >> 

fricativas >> líquidas (ex. p b / m n >> s z >> r R). 

 Essa ordem comprova algo verificado nos dados discutidos no começo deste tópico, em 

que se notou a troca das fricativas por plosivas, evidenciando que a criança já adquiriu 

plenamente as plosivas e as nasais, pois consegue produzir esses sons em qualquer situação sem 

alterá-los.  

 Algo diferente ocorreu com os fricativos, pois, em certos contextos a criança apresentou 

a tendência de substituí-los por um oclusivo ou, ainda, de suprimi-los da palavra. Entretanto, 

verifica-se ocorrências em que o garoto consegue produzir sons fricativos, como os casos da 

fricativa labiodental surda [f] produzida no começo de ['fɛla], ou da fricativa glotal surda [h] 

produzida também em posição inicial, em [ho'bo]. Esses dados evidenciam que os sons 

fricativos estão em um processo de estabilização no inventário fonológico da criança, pois, 

apesar de, aparentemente, ele já conseguir produzi-los em início de palavra, em outros contextos 

ele ainda não possui o domínio de tais sons. 

 Além disso, torna-se evidente que a criança ainda não consegue pronunciar as líquidas 

por ser a última classe que é adquirida no português brasileiro.  

(2) quanto ao ponto de articulação, é o mais comum a aquisição na ordem: labiais >> dentais / 

alveolares >> palatais / velares ( ex. f v >> t d / s z >> k g). 

 A partir dos dados analisados, pode-se afirmar que a criança estudada consegue 

pronunciar as labiais plosivas e nasais, as dentais também plosivas e nasais e as alveolares dos 

                                                 
56  O autor apresenta outros pontos, mas foram escolhidos apenas esses três por serem os pertinentes a este estudo. 
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mesmos modos de articulação, mas não se verificou nenhuma produção palatal ou velar nesse 

conjunto pequeno de dados. 

(3) as estruturas silábicas são adquiridas na ordem V e CV >> CVC >> CCV (ex. a / pá >> 

porta >> brabo); em que V é vogal e C é consoante. 

 Nos dados aqui estudados, supõe-se que a criança adquiriu a estrutura CV, porém, a 

estrutura CCV ainda não foi adquirida porque a primeira sílaba dos dados ‘professora’ e ‘frente’ 

foi reduzida para um padrão CV ([po] e [pẽ]). 

 Logo, os dados coletados corroboram as previsões dos estudiosos da área, pois “[...] 

segundo Matzenauer-Hernandorena (1990), as classes que menos sofreram alterações foram as 

das nasais e das plosivas, refletindo, assim, uma tendência universal, enquanto que as maiores 

alterações se deram na classe das fricativas, seguindo a classe das líquidas” (SOUZA, 2003, p. 

26). Além disso, estudos de Lamprecht et al. (apud SANTOS, 2008, p. 470) “mostram um 

caminho na aquisição segmental do português brasileiro: plosivas e nasais (['papa] ‘papai’, 

['mãmã] ‘mamãe’) > > fricativas ([si'zə̃w] ‘feijão’) > > líquidas (['olu] ‘olho’). 

 Verifica-se na literatura e nos dados aqui apresentados que a hierarquia de traços 

proposta é seguida na aquisição fonológica do português. Isso significa dizer que, normalmente, 

as crianças não adquirem primeiro uma fricativa, depois uma bilabial e após uma líquida, o 

padrão de aquisição geral é sempre o mesmo. 

  Segundo Souza (2003), essas alternâncias surgem porque “[...] algumas classes de sons 

estão mais predispostas a sofrer alterações do que outras” (SOUZA, 2003, p. 26). Observando 

os dados coletados, a classe das líquidas e das fricativas, por exemplo, enquadram-se entre as 

que tendem a sofrer mais alterações, provavelmente por serem mais complexas. Segundo a 

teoria da Fonologia Natural discutida por Souza (2003, p. 44) “[...] os processos de substituição 

ocorrem na fala de crianças durante o período de aquisição da língua materna, pelo fato de 

efetuarem trocas de som de difícil articulação, por sons mais simples de se pronunciar”. 

 Por fim, Santos (2008) afirma que: 

Os resultados de Lamprecht et al. (2004) para o português corroboram a proposta de 

Jakobson (1941) de que a aquisição é pré-ordenada. Segundo o autor, isto seria devido 

a leis/universais implicacionais: se um contraste mais baixo aparece, então um mais 

alto deverá existir. Se temos CVC, então temos CV. Se temos fricativas, então temos 

plosivas. (SANTOS, 2008, p. 470) 

 

Conclusão 

 Vimos, neste trabalho, que as trocas de segmentos observadas na fala da criança de 07 

anos, residente de Melgaço/PA, apresentam uma tendência, um padrão: há a substituição das 
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oclusivas por fricativas, todos os tepes pela aproximante lateral alveolar e sempre é mantido o 

vozeamento das cordas vocais no momento das substituições. Tais tendências vão ao encontro 

dos pressupostos de pesquisas da área de aquisição fonológica. O garoto não pronunciou 

alternâncias que fujam desse padrão. 

 Estudos comprovam que crianças adquirindo o português brasileiro como sua língua 

materna tendem a adquirir primeiro as oclusivas e depois as fricativas, por isso, quando elas 

encontram segmentos fricativos os trocam pelos oclusivos, pois são aqueles que elas já 

conseguem pronunciar com pleno domínio. Isso tudo evidencia uma espécie de hierarquia na 

aquisição de segmentos no período de aquisição da linguagem, já que os estudiosos da área 

afirmam que jamais a aquisição ocorre de forma contrária (fricativas >> oclusivas). 
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Alvos Produções 

Agora 

Avião 

Celular 

Coloca 

Dar 

Ensaboar 

Este 

Eu 

Fela 

Frente 

Logo 

Meu 

Mentira 

Tua 

O que é? 

Professora 

Robô 

São 

Só 

Vamos 

Vou 

[a'gɔla] 

[abi'ãw] 

[tulu'la] 

[kɔ'lɔka] 

['da] 

[tabu'a] 

['eʃtʃi] 

['ew] 

['fɛla] 

['pẽtʃi] 

['lɔgu] 

['mew] 

[mẽ'tʃila] 

['tua] 

['tʃiɛ] 

[pope'tola] 

[ho'bo] 

['sɐ̃w] 

['sɔ] 

['bãmu] 

['bo] 

Tabela 4: Lista de palavras coletadas e analisadas. 

 

 

 


