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APRESENTAÇÃO

Esta obra é resultado da seleção de trabalhos
apresentados no XX Congresso Internacional de Humanidades
e no VII En-contro do Grupo de Pesquisa “Textualidades
Contemporâneas: Processos de Hibridação” que aconteceram
na Universidade de Brasília-UnB, entre 17 e 20 de outubro de
2017, orientados pela seguinte temática: Desorientação social,
incertezas e reorienta-ções em Contextos Latino-Americanos.
O evento, produto do convênio firmado entre o Instituto de
Letras da UnB, do lado brasileiro, e a Faculdade de História, Geografia e Letras, da Universidad Metropolitana de Ciencias de la
Educación, do lado chileno, no ano do centenário da consagrada
artista chilena, Violeta Parra, mantém vivo o diálogo proposto
entre cultura, arte, educação e linguagens pelo trabalho árduo e
seguro de docentes das duas instituições.

Os artigos que compõem este volume estão organizados
segundo a área de conhecimento a que se vinculam – Educação, Linguística e Literatura e configuram o eixo temático
deste livro como parte do trabalho de pesquisa de
especialistas que, sob diferentes olhares teóricos, abordam
tópicos diversos, os quais apresentam uma preocupação com
questões educativas e culturais comuns entre o Brasil e o
Chile, nesses vinte anos de interação e diálogos acadêmicos,
por meio dos Congressos Internacionais de Humanidades.
Trata-se de um livro interpretativo próprio para a construção
de textualidades em contextos latino-americanos aberto ao debate
como desafio na diversidade sociocultural dos tempos que correm.
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Nessa edição, o Congresso homenageia Violeta Parra cujo
acervo mostra a riqueza e os sentimentos dos povos da
América Latina e cuja sensibilidade militante é expressa nos
versos de Décimas Autobiográficas:
Eu não protesto por mim
Porque sou muito pouca coisa,
Denuncio porque para a sepultura
Vai o sofrimento do mendigo.
Ponho Deus por testemunha
Que não me deixe mentir,
Não é preciso sair
Um metro fora de casa
Para ver o que aqui nos passa
E a dor que é o viver.

Esse volume, então, é iniciado com o texto da Conferência
de abertura dos eventos, proferida pelo Embaixador do Chile
no Brasil, que homenageia a grande artista Violeta Parra, em
Português e Espanhol e segue com um farto material de pesquisa que o leitor encontrará no livro, conforme breve resumo
apresentado a seguir.
Educação: Textualidades contemporâneas em
contextos latino-americanos
Esta seção reúne textos da área de educação, contemplando os
desafios e engajamentos de professores chilenos e brasileiros cujos
trabalhos focalizam a linguagem da e na educação, sob di-ferentes
olhares teóricos. Os capítulos que compõem esta seção são
apresentados em Espanhol e em Português, uma vez que trazem as
contribuições de autores do Chile e do Brasil e abordam temas
contemporâneos vividos em contextos latino-americanos.

No texto “Aprendizaje Autorregulado y TIC: El uso de aplicaciones web para el desarrollo de la autogestión del aprendizaje en
estudiantes del programa PACE UMCE”, os autores chilenos,
10
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Graciela Raquel Ezzatti, Marcos Vera e Carina Guerra (UMCE),
apresentam uma compilação do projeto de pesquisa sobre o uso
de aplicativos da Web para o desenvolvimento do autogerenciamento da aprendizagem em alunos da Universidade Metropolitana de Ciências da Educação- UMCE, no Chile.
Giselle Garat (UMCE), com o texto “Seguimiento de titulados
y su aporte en procesos de ajuste curricular”, contribui com um
estudo sobre os processos de ajustamento curricular, em
busca de estabelecer categorias e indicadores que permitam
que as opi-niões dos graduandos e egressos sejam um
elemento importante para a sistematização de informações a
subsidiar o processo de treinamento e a aplicabilidade dos
conhecimentos e habilidades obtidos no campo de trabalho.
No texto, “Formación de audiencia en Chile. La narrativa del
sujeto desde las prácticas musicales”, Cristhian Uribe Valladares,
da Universidade Metropolitana de Ciências da Educação (UMCE),
enfoca as mudanças nas políticas públicas de educação chilena
em relação às políticas culturais relacionadas à sociedade, à
música e aos diferentes espaços em que se desenvolve, considerando, sobretudo, as pessoas que participam dos eventos em
que a música se manifesta, assim como a formação e educação
dos destinatários dessas iniciativas políticas.
No texto intitulado: “Embarque nesse trem: caminhos pedagógicos para o trabalho com letramentos” Ormezinda Maria
Ribeiro e Maria Marlene Rodrigues da Silva (UnB) apresentam
uma proposta didática desenvolvida em um dos módulos do Curso de Especialização “Letramentos e Práticas Interdisciplinares”
destinado a aproximadamente 400 professores do 6º ao 9º ano
da rede pública de ensino do Distrito Federal. Com o objetivo de
levar os alunos-professores a repensar suas práticas pedagógicas e a construir um projeto coletivo passível de aplicação em
suas escolas de origem, o curso, ofertado em um ambiente de
Aprendizagem Moodle para das diversas disciplinas escolares,
centrou-se nos estudos sociointeracionistas de Vygotsky e também no dialogismo de Bahktin.
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A preocupação com o desenvolvimento da habilidade de
escrita combinado à transformação do educando em sujeito
social, de modo a contribuir para a superação do alfabetismo
funcional, segundo a Pedagogia da Autonomia, é tema do capítulo
“Produzir poesia e aprimorar a escrita: contribuições teóricas
para a prática do educador em sala de aula”, de Manuel Carlos
Montenegro Lopes da Cruz e Ormezinda Maria Ribeiro (UnB).
No texto, “Histórias de Mulheres em Cordel”, Rosa Amélia Pereira da Silva e Veruska Ribeiro Machado (IFB) destacam a importância da educação formal para o desenvolvimento de uma cultura
dos direitos humanos, enfatizando que diversas questões atuais
podem ser discutidas nesse âmbito, entre as quais se encontram as
questões de gênero. Nesse sentido, defendem que a literatura seja
utilizada como forma de empoderamento de mulheres, visto que a
leitura e a produção de texto, em forma de narrativas, podem
contribuir para a organização do mundo interior e exterior, para a
ressignificação da mulher diante de si e do seu mundo.
Finalizando essa seção, com o texto, “Feminicídios, mídia e
desumanização das mulheres”, Ana Liési Thurler apresenta o
feminicídio como fenômeno social presente em todas as sociedades, e que atinge proporções significativas da população feminina
em todo o mundo, caracterizando-se como uma modalidade de
violência extremada consubstanciada por uma cultura de dominação e de inferiorização da condição das mulheres.

Linguística: Textualidades, Sociedade e Educação
Linguís-tica na América Latina
Esta seção contempla textos na área de análise linguística,
em particular sobre temas relativos à relação entre linguagem e
sociedade. Nessa perspectiva e sob diferentes olhares teóricos,
os capítulos que compõem esta seção abordam tópicos diversos,
os quais apresentam uma preocupação com o desenvolvimento
da leitura – incluindo a leitura multimodal –, a educação linguística e inclusiva e a ideologia contida nos textos jornalísticos ou
publicitários sobre variados assuntos.
12
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No texto “A linguagem interativa do trailer de filme e do
videoclipe musical na sociedade de consumo e de produção”,
Thais Lôbo Junqueira (UnB) e Francisca Cordélia Oliveira da
Silva (UnB) desenvolvem uma análise comparativa da sociedade
de consumo em diferentes períodos – 1965 e 2014, respectivamente. A discussão baseia-se na análise de frames, que permite
levantar as semioses utilizadas nos dois gêneros discursivos,
bem como o uso sociocultural da linguagem interacional. Na
pesquisa, evidencia-se como o consumo se associa a questões de
poder e de estatuto social e como as diferenças ambientais e
culturais da sociedade de consumo, em 1965, e da sociedade
de produção, em 2014, influenciaram as mudanças de orientação individual em relação ao tempo no trailer e no videoclipe
analisados.

O gênero musical também é tema do capítulo “Ceilândia,
quilombo dos cantares: uma proposta metodológica”, de Ana
Carolina de Souza Silva (UnB) e Enilde Faulstich (UnB). As autoras apresentam os resultados de uma pesquisa realizada no
Centro de Estudos Lexicais e Terminológicos (Centro
LexTerm), da Universidade de Brasília, cujo objetivo é
averiguar, a partir da estética musical das periferias – o rap –,
o uso de termos que retomam o quilombo, desenvolvendo, à
luz da Linguística Funcionalista, uma metodologia de ensino
que pudesse promo-ver a educação linguística de jovens do
Ensino Fundamental II. Utilizando o método etnográfico, os
resultados mostram um pequeno avanço, tanto no nível de
educação formal quanto na formação ideológica do públicoalvo, e um aprimoramento gradual da escrita, do discurso e do
comportamento em sala de aula.
No campo da interface entre multimodalidade e ensino,
Barbara Venturoso (UnB) e Francisca Cordélia Oliveira da Silva
(UnB) abordam, em “Leitura Multimodal de Metáforas Visuais no
Livro Didático de Língua Portuguesa”, a importância da compreensão e do estudo das metáforas visuais como forma de inserção
em uma sociedade que se comunica cada vez mais por meio de
imagens e discutem o uso dessas metáforas como estratégia na

13

Textualidades e (re)orientação social na América Latina

educação brasileira, mais especificamente analisando sua presença em materiais didáticos utilizados em escolas públicas de
todo o país. As autoras concluem que a necessidade de inserir
a leitura multimodal na escola é real, porém dificultada pela
oposição entre a necessidade de ler criticamente e o próprio
desenvolvimento da criticidade.
A preocupação com a educação básica também se faz presente no capítulo “A importância de oficinas de leitura e produção de textos para aprimorar o letramento dos estudantes da
educação básica”, produzido por Wellington Souto Pereira (IFB)
e Rosineide Magalhães (UnB). A partir da constatação de que
estudantes brasileiros enfrentam a barreira do analfabetismo
funcional, uma pesquisa-ação com alunos do 1º ano do Ensino
Médio Técnico Integrado em Design de Móveis é desenvolvida.
Por meio de um projeto de leitura, organizado em oficinas cuja
metodologia emprega estratégias de leitura para melhor compreensão do gênero textual anúncio publicitário, os autores
observam que as atividades propostas nas oficinas contemplam
algumas habilidades de leitura, revelando a importância de se
situar o aluno no contexto de circulação do gênero textual para
melhores resultados em relação à compreensão leitora de textos.

O desenvolvimento da capacidade leitora é tema do capítulo intitulado “Indo ao Encontro de Leitores: Uma Experiência Sensível”, Clara Etiene Lima de Souza (INEP) e Edna de
Oliveira Freitas (UnB). As autoras fazem um relato da experiência realizada no âmbito do projeto Bibliorodas Expedições
Literárias, desenvolvido em diferentes cidades do Brasil. As
ações do projeto são pautadas por mapas temáticos – mapas da
leitura –, que apontam cartograficamente quais são, onde estão e
como funcionam as iniciativas culturais, no tocante à leitura do
texto literário, tomando cada região em estudo como referência.
Como resultado do projeto, as autoras identificam alguns
elementos importantes para o desenvolvimento efetivo de ações
de estímulo à leitura de obras literárias, quais sejam: a) a
existência de muitos leitores dispersos nas cidades; b) a
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necessidade premente de partilha de experiências de leituras
sensíveis em contextos de crescente demanda por leituras
pragmáticas; c) a valorização da liberdade e da experiência
dos leitores para a organização de um acervo literário funcional; d) a descoberta de novos espaços para a vivência de
leituras literárias.
A relação entre educação e mídia é abordada no texto
“Letramentos na Educação Inclusiva”, em que Carmem Jená
Machado Caetano (UnB) se dedica a estudar os discursos de
inclusão contidos em texto do gênero notícia, veiculado pela
mídia, acerca da legislação educacional brasileira. Por meio das
categorias de discursividade e intertextualidade e, ainda, do
sistema de transitividade da Gramática Sistêmico-Funcional, a
autora observa que a inclusão de pessoas com deficiência no
sistema educacional regular, operada no Brasil nas últimas
décadas, impõe questões teóricas e metodológicas na análise das
desigualdades sociais no ensino de língua portuguesa, de
maneira que é preciso combater os discursos que valorizam uma
forma de ensino de língua materna como um bem em sim mesmo
e que sustentam a ideia da competição e da diferença,
legitimando mecanismos sociais excludentes e exacerbando a
ideologia da competitividade. As conclusões do trabalho mostram que a escola está inserida num quadro em que prevalece
o modelo neoliberal de relação Estado-sociedade, o qual não
pode se eximir de refletir sobre a inclusão escolar daqueles
que estão à margem da sociedade.

Textos jornalísticos também são o objeto de estudo de
Ma-ria Jandyra Cavalcanti-Cunha (UnB/CNPq) e Silvana Pena
de Sá (UnB/CNPq), no capítulo “Veja: a narrativa jornalística
sobre a emigração brasileira (2010-2017) ”, que discute a
intensificação dos movimentos migratórios pelo mundo,
focando a emigração de 3 e 4 milhões sejam brasileiros. As
autoras examinam o tema na perspectiva de 52 reportagens
da revista Veja, publicadas entre 2010 e 2017, buscando
responder a seguinte questão de pesquisa: Como é construída
a narrativa da emigração brasileira na imprensa nacional?
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Literatura: Textualidades na desorientação e nas
incertezas literárias
Os textos seguintes contemplam parte dos trabalhos
regis-trados na área de literatura apresentados dentro do XX
Congresso Internacional de Humanidades.
Adriana de Fátima Barbosa Araújo (UnB) em Formas da
resistência da mulher em dois romances de 1930: Parque industrial e Em surdina, levanta um estudo sobre os romances Parque
Industrial, de Patrícia Galvão e Em surdina, de Lucia Miguel
Pereira, ambos publicados em 1933, nos quais investiga o lugar da
mulher na sociedade a partir da reflexão sobre o profundo realismo
das situações de brutalidade, exploração e opressão que as
personagens vivenciam e suas respostas revolucionárias. A
intervenção que estas obras realizam implica revoluções no modo
de composição e as soluções formais encontradas nos textos
materializam os desafios elaborados nos conteúdos pela escolha do
ponto de vista da mulher e da sua luta numa sociedade em que o
menosprezo é muito forte e se apresenta com várias caras. Nesse
sentido, a autora estabelece uma conexão crítica com o modo no
qual o realismo é caracterizado por György Lúkacs, a partir de uma
estética marxista que vê como realista a arte ligada

à vida, capaz de provocar um efeito estético que desfetichize o
ser em busca de sua humanidade e que intensifique a luta pela
desnaturalização das injustiças sociais.
Em Identidade em When I Was Puerto Rican, Cíntia Schwantes (UnB) observa que a escrita de si se configura como um dos
gêneros mais profícuos para a discussão de questões de gênero e
etnia na literatura. Nesse sentido, When I Was Puerto Rican,
de Esmeralda Santiago, traz à baila, pelos olhos de uma criança, os
embates identitários pelos quais imigrantes passam ao se
defrontarem com a cultura de um novo país - no caso, acentu-ados
pelo fato de que sua cultura de origem, nesse contexto, é
considerada pouco sofisticada e a pressão por adaptação implica
abrir mão de traços identitários importantes. Sua narrativa de
formação versa, portanto sobre essa tensão entre pertencimentos

16

Textualidades e (re)orientação social na América Latina

diversos e pouco conciliáveis como elemento estruturador de
sua identidade. O objetivo desse artigo é ler a obra a partir dos
pressupostos dos estudos pós-coloniais, acrescidos, dado o fato
de que a autora/narradora é uma mulher, dos estudos de gênero.
Denise Moreira Santana e Wilton Barroso Filho (UnB) em As
vozes narrativas que buscam suas raízes fazem um estudo comparativo das vozes narrativas dos romances: Leite derramado de
Chico Buarque e A morte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes.
Para a análise crítica desse processo comparativo entre as
vozes narrativas presentes recorrem aos estudos da
Epistemologia do Romance manejando o solo epistemológico,
histórico, filosófico e hermenêutico das obras; sua proposta
busca os vestígios dei-xados nas entrelinhas dos textos, nas
vozes dos personagens, nos vazios narrativos, e adentra na
presença de uma narrativa que supera os aspectos de cunho
histórico, social, sentimental, político e econômico para
sedimentar a condição humana da memória.

O estudo O romance “Leite derramado” como espaço de
me-mória, de Islara Floriana Mendes e Edvaldo A. Bergamo
(UnB) tem como objetivo analisar a obra de Chico Buarque e
seus as-pectos histórico-sociais com base, principalmente, nas
teorias de Lukács. Os autores buscam discutir brevemente a
situação do Brasil antigo e atual decorrente de uma formação
desorde-nada bem como as possíveis consequências desse
processo, no intuito de fomentar o debate sobre a memória
nacional através da memória individual do protagonista. O
romance se enquadra no gênero memorialístico e, portanto, a
memória é fundamen-tal para construção e compreensão do
texto bem como para o embasamento deste trabalho. Nesse
sentido, propõe uma breve discussão sobre o romance a partir
das possibilidades de me-mórias, ou seja, memória cognitiva,
memória como construtora de identidade e memória nacional.
A busca pelo belo e o feio na estetização do julgamento, de
Linda Maria de Jesus Bertolino e Rogério Lima (UnB) tem por
objetivo identificar e analisar o belo e o feio, nos contos a “Confissão” e o “Juiz”, em Tremor de terra (1972), do escritor mineiro
17
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Luiz Vilela. Nele seus autores buscam verificar como os elementos de racionalidade: pecado, penitência, perdão, condenação e
absolvição são usados nos julgamentos. E como estes elementos
ajudam a desconstruírem metaforicamente o conceito estético
universal de justiça, de forma a esvaziar o seu significado e o
torná-lo, meramente, em um conceito ilusório, transformando a
ação do ato de julgar em uma grande teatralização. A partir das
ideias de moral, ética e virtude, para analisar o belo e o feio, se
aproximam da ideia de “simetria” apresentada por Platão (2012),
da ideia de “integridade” defendida por Tomás de Aquino
(ECO, 2007), e dos discursos teóricos de Humberto Eco, em a
História da feiura.

Propor uma reflexão sobre o modo como a alma humana é
retratada na literatura brasileira é o objetivo do trabalho intitula-do
Imagens de si: representações da alma humana em Guimarães
Rosa, de Islara Floriana Mendes e Willian Alves Biserra (UnB).
Apresenta-se um estudo do conto O espelho de Guimarães Rosa a
partir das concepções junguianas e uma leitura do texto roseano
à luz de Carl Jung, ao passo que Rosa escreve, neste conto, sobre
o processo de buscar de si, o qual Jung ajuda a entender. A composição desta análise se dá por um resumo introdutório acerca
da obra analisada, mais uma visão geral do objeto espelho e seus
significados. São descritas as nuances da psique apresentadas
pelo narrador de O espelho, relacionadas às teorias de Carl Jung.
O projeto Entre memórias e olhares: a construção do narrador
em Cem anos de solidão, de Priscila Cristina Cavalcante e Wilton
Barroso Filho Oliveira (UnB) tem como objetivo refletir sobre
elementos para uma epistemologia do romance, bem como compreender a obra literária como criação e construção estética do
escritor. Tendo como objeto a obra literária Cem anos de solidão,
do escritor colombiano Gabriel García Márquez, o estudo pretende analisar a construção do narrador como aquele que configura
temporalmente a narrativa. Além disso, visa a tomar a presença
do leitor como parte do desvelamento da realidade e tenciona
descobrir como o recurso da circularidade, o qual permeia a vida
das personagens e a história da cidade de Macondo, liga-se à so-
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lidão. Para tanto, os estudos se concentraram em textos teóricos
e nos estudos do grupo de pesquisa Epistemologia do Romance.

Textualidades na (Des)Orientação e nas Incertezas
Estamos submersos nos processos desencadeados pela hibridação dos sistemas culturais, na expansão dos gêneros impu-ros,
na desterritorialização dos sujeitos perdidos e desamparados das
imigrações. Os textos produzidos na contemporaneidade mais
próxima refletem a multidiversidade que perfilam a cultura, as
ciências sociais, os estilos e as linguagens na expressão sim-bólica
que transita nas preocupações literárias. Daí o chamado do XX
Congresso Internacional de Humanidades, na sua edição 2017:
“Desorientação social, incertezas e reorientações em con-textos
latino-americanos”, que foi também o tema seguido pelo Grupo de
Pesquisa Textualidades Contemporâneas: processos de hibridação,
integrado ao congresso nessa edição. Por esse motivo abrimos a
secção dos estudos e pesquisas literárias com alguns dos trabalhos
apresentados pelo mencionado Grupo de Pesquisa.

A contribuição do mapeamento conceitual da crítica contemporânea no Grupo de Pesquisa “Textualidades contemporâneas:
processos de hibridação” de Sylvia H. Cyntrão (UnB) divulga o
trabalho do referido Grupo, que tem como base de apoio os estudos analíticos e debates apresentados em encontros temáticos
pelos seus membros de 2015 a 2017. O Grupo está cadastrado no
diretório do CNPq e registra atividade constante e contínua
desde 2015, propiciando espaços acadêmicos para a participação de seus integrantes em encontros, simpósios e congressos
realizados pelas instituições parceiras no Brasil (UnB, PUC-RIO,
UFJF e UFMG) e no Chile (Universidade Metropolitana de
Ciencias de la Educación -UMCE).

Carmen Balart e Silvia Cortés (UMCE) abordam os discursos que constituem o mundo narrativo de Tengo miedo torero,
publicada em 2001, do chileno Pedro Lemebel (1952-2015). O
romance apresenta uma circunstância histórica: a emboscada ao
ditador Augusto Pinochet, em 1986, recriada na perspectiva
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da ficção através de uma multiplicidade de vozes que
projetam suas verdades, o destino de uma época, dentro de
um tempo/ espaço, com diversos personagens e a construção
de uma lin-guagem irreverente de denuncia social e política.
Desfilam no libro o mundo militar, Pinochet, os generais, os
“milicos” e suas mulheres. Assim, como os revolucionários do
movimento Frente Patriótico Manuel Rodríguez; e o
protagonista, um travesti, que oferece o tom carnavalesco e
paródico, lírico e comovedor do romance.
Em Hermenêutica e reinvenção da linguagem na narrativa de
Diamela Eltit, Elga Pérez Laborde (UnB) objetiva analisar alguns
aspectos dos romances Los trabajadores de la muerte (1998) e
Fuerzas Especiales (2013), dentro dos focos teóricos da pósmodernidade, que permitem uma aproximação às complexidades
simbólicas de representação que Diamela Eltit propõe na relação
entre a realidade e a condição humana. Assim como também,
revisar a intertextualidade que habita sua obra na hermenêutica
de sua linguagem fragmentária e rizosomática.

Em Memória, amnésia e invenção: o testemunho do estrangeiro, Júlio Diniz (PUC-Rio/CNPq), discute sobre o testemunho
como lugar de fala na representação híbrida e desfocada do estrangeiro na contemporaneidade. Os objetivos principais do texto
são: refletir sobre as representações do estrangeiro na cultura
contemporânea, em especial, na literatura; configurar um olhar
(do) estrangeiro como categoria emergente num sistema mul-

ticultural em tensão; e pensar a produção de subjetividades na
perspectiva da distopia do presente.
Natalia Francisca Valenzuela Flores e Patricio Escorza
(UMCE) no artigo Identidad de mujeres con discapacidad desde
una perspectiva de género analisam a hierarquização dos poderes diferenciais patriarcais, biomédicos e neoliberais, no campo
social da incapacidade, desde a codificação dos esquemas de
percepção e da categoria binaria normal/anormal, e sua influência nas práticas e condutas de desvio social em mulheres
com deficiência. Observam que tais poderes legitimam a lógica
da reabilitação como técnica de adestramento corporal através
20
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do poder da normalização como tecnologia política/ideológica. A
pesquisa observa que são as mulheres “sadias”, desde a dominação masculina e biomédica, as únicas que têm direito às
expressões erótico/afetivas e as únicas que podem se constituir
como mães. O mesmo sucede com a possibilidade de iniciar e
manter relações sejam estas heterossexuais ou homossexuais. A
identidade erótico/afetiva das mulheres com deficiências não
nasce de una edificação pessoal, se não de uma construção social
que lhes impõe uma vida assexuada.
No ensaio Pulsações de um corpo que se prolifera: precariedade e potência em Diamela Eltit, Rafaela Scardino (UFES) faz
uma análise da obra Los vigilantes com sólido apoio teórico sobre literatura e política, corpo e linguagem, e formas de ler. Sua
proposta abre uma reflexão acima da complexidade do romance
e afirma que os corpos dos seus personagens oferecem sempre
resistência ao poder, seja ele exercido pela linguagem, pelas
relações familiares ou institucionais. Procura analisar como a
linguagem que se organiza a partir do corpo dos personagens
assinala formas de resistência e potência a partir da aceitação de
sua precaridade, e como a precaridade é, ainda, fonte de uma
perseverança à qual esses sujeitos podem se ater.
Rogério Lima (UnB), no artigo Corpo, o que a arte evoca em
nós: corpo ruindo, motivado no tema central do XX Congresso de
Humanidades: “Desorientação social, incertezas e reorientações
em contextos latino-americanos” e das inquietações críticas e
teóricas surgidas no âmbito das discussões dos encontros do
grupo Textualidades Contemporâneas: Processos de Hibridação
direciona a sua atenção para aqueles que classificamos como
objetos desconsiderados com o objetivo de produzir um olhar
reflexivo sobre a performance do artista a partir de eventos sem
importância ou banais.
Agradecemos ao Instituto de Letras –IL e a Universidade de
Brasília por nos apoiarem na publicação desta obra, fruto da parceria entre o IL e a Faculdade de História, Geografia e Letras, da
Universidade Metropolitana de Ciencias de la Educación-UMCE,
do Chile, assim como aos participantes do Grupo de Pesquisa
21
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Textualidades contemporâneas: processos de hibridação, que
se integraram ao Congresso Internacional de Humanidades
desde 2015, contribuindo para entrar num processo de maior
maturi-dade acadêmica e exigência intelectual.
Elga Pérez Laborde
Ormezinda Maria Ribeiro
Rozana Reigota Naves
Organizadoras
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VIOLETA PARRA OU A PAIXÃO INEXTINGUÍVEL
PELA VIDA: CONFERÊNCIA DE ABERTURA DO
XX CONGRESSO INTERNACIONAL DE
HUMANIDADES

Jaime Gazmuri
Embaixador do Chile no Brasil

Falar de Violeta Parra num congresso acadêmico internacional representa, sem dúvida, um duplo desafio: primeiro, estar à
altura de uma personagem que se tornou um verdadeiro ícone da
cultura latino-americana, que atravessa sem problemas o passar
do tempo; e, em segundo lugar, tentar dizer algo novo, que fuja à
armadilha dos lugares comuns, para se referir a uma trajetória já
amplamente conhecida no mundo inteiro.

Violeta em sua biografia nos é apresentada, com toda a
justiça, como uma artista múltipla, quase renascentista em sua
atividade de tratar cobrir tudo, que desempenhou múltiplos
papéis humanos, entre os quais destaca, por certo, o de
cantora e compositora. Mas sua inquietação criativa não se
esgota nessa dimensão, mas também se estende a outras
áreas. Foi poeta, pintora, escultora, bordadora de tapeçarias,
ceramista, instru-mentista, arranjadora, microempresária —
mais por necessida-de, que por vocação, é necessário dizer —,
gestora e agitadora cultural, em uma época em que esses
conceitos, praticamente não existiam como tais.
E, no caso dela precisar adicionar mais tarefas a sua longa
lista, destaca-se como uma grande e infatigável pesquisadora do
23
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folclore chileno, em uma obra que a aproxima da antropologia
e da reconstrução — em certa medida, até arqueológica —
desse rico patrimônio anônimo que os povos vão acumulando
ao longo de sua história.
Dizer Violeta Parra significa, então, que estamos fazendo
alusão a uma grande artista, que com sua obra deixou uma
marca que ultrapassa a América Latina e que a coloca dentro
de uma constelação de figuras universais que ganharam
direito à imor-talidade literária. Violeta del Carmen Parra
Sandoval nasceu em 04 de outubro de 1917 e cometeu
suicídio em 5 de fevereiro de 1967, na tenda La Reina, que foi
o último refúgio que escolheu para abrigar o seu canto.
É por isso que neste ano de 2017, comemora-se o centenário
do seu nascimento e o cinquentenário de seu trágico desaparecimento físico. Filha de um professor e de uma camponesa, ela
compartilhou com seus dez irmãos as dificuldades que uma
família chilena de classe média baixa devia suportar na primeira
metade do século XX. Sua infância foi migratória e a tribo dos
‘Parra Sandoval’ percorreu várias partes do sul chileno, indo de
San Fabián de Alico, em Ñuble, até Chillán e chegando, logo depois de uma estadia em Santiago, a Lautaro e finalmente a Villa
Alegre, na região do Maule.

A difícil batalha de uma família em constante movimento
Em 1927, na véspera da Grande Depressão de 1929, seu
pai, professor, está desempregado e a família se enraíza na
província de Linares, onde a pequena Violeta descobre o circo,
um mundo misterioso e atraente que lhe provoca um grande
deslumbra-mento, e começa a seguir o caminho da arte,
quando antes do seu décimo aniversário aprende a tocar as
cordas do violão e a compor suas primeiras canções.
Enquanto sua mãe estava trabalhando como costureira para
sustentar ao clã Parra, ela ensinava canções folclóricas a seus
filhos e filhas, que se aglomeravam como pintinhos a sua volta.
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Desde essa época, as penúrias econômicas são uma constante em sua vida e em toda sua história. Sendo muito criança,
foi enviada a viver, por um tempo, com seu avô paterno, José
Calixto Parra, já que seus pais Nicanor Parra e Clara Sandoval
não tinham as condições para sustentar a todos seus filhos.
Violeta, além disso, contrai varicela, que a deixaria para
sempre com marcas no rosto.
Resiliente e batalhadora, não se deixa abater, no entanto,
pelos problemas de sua dura vida cotidiana e a enfrenta com
uma força interior impressionante. Completa os estudos
primá-rios e consegue fazer um ano da Escola Normal, até que
seu pai adoece gravemente e Violeta deve deixar o colégio
onde estava estudando para ter a mesma profissão que o seu
pai, a de pro-fessora, com o objetivo de ganhar a vida.
A partir desse instante, Violeta e alguns de seus irmãos,
aqueles que sentem uma vocação maior pela música, como o
famoso “tio Roberto” ou Lalo Parra, vão cantar músicas do repertório popular sem restrições de gênero, em botecos, circos,
e no caso de Roberto Parra, até bordeis.
São anos difíceis em que Violeta e os seus devem “pelar el
ajo”, como dizem em bom chileno, aludindo à necessidade de
batalhar diariamente para conseguir os alimentos necessários
para encher a panela do sustento diário. Após a morte do pai,
Violeta Parra deixa a casa da mãe e vai morar em Santiago, onde
seu irmão Nicanor — o grande poeta chileno, que acaba de completar em setembro 103 anos — estuda e se prepara para entrar
na Universidade e ser o primeiro graduado da sua família.
Nicanor é, precisamente, quem a incentiva a entrar na
Escola Normal, mas os tempos não favorecem a possibilidade de
que Violeta tenha uma educação formal e acadêmica, embora sua
curiosidade voraz faça com que se nutra com leituras e sabedoria onde quer que tenha acesso a esses bens imateriais. A mãe
também viaja do sul para a capital e todos os irmãos se reúnem
junto à mater familiae em uma modesta moradia da Rua Edison,
no bairro da Quinta Normal.
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É nesse subúrbio de Santiago, onde Violeta e sua irmã Hilda
começam, de maneira definitiva, sua carreira musical, da qual jamais se afastariam. Criam uma dupla como “Las Hermanas Parra”,
que percorre os bares e restaurantes de uma área geográfica que

tem como centro a esquina das ruas San Pablo com Matucana,
“donde tomam los guapos em damajuana”1, como registra a
canção “Adiós, Santigo querido”, de Segundo Zamora.
Nessa vizinhança de pessoas corajosas e rudes maneiras,
Violeta e Hilda, que acabaram de sair da adolescência, ganham
seus primeiros cachês como artistas interpretando as canções
que o público desses bares, envolvido no sentimentalismo que
emerge da ingestão do álcool, lhes pede. Seu repertório baseia-se
principalmente em boleros, rancheiras, valsas peruanas e
corridos mexicanos, num circuito que as faz estrear seus shows
itinerantes em picadas mapochinas que levam nomes como “El
Tordo Azul” ou “El Popular”.

Um casamento doce e amargo
Desta forma, Violeta aprende a cantar diante do público, em
geral, não muito respeitoso, e onde tem que se impor usan-do
uma linguagem dura, quando enfrenta uma bravata ou uma
grosseria. Mas nem tudo são asperezas ou problemas: em meio a
esse cenário dominado pelos vapores etílicos e a “mala vida”,
conhece o ferroviário Luis Cereceda, que trabalhava na Estação
Yungay, e com o qual se casa em 1938, no mesmo ano em que a
Frente Popular triunfa no Chile, levando à presidência o radical
Pedro Aguirre Cerda, em um governo que gera esperanças para
as classes sociais mais negligenciadas de nosso país.
Um ano depois, nasce sua filha Isabel. E em 1943 vem ao
mundo o seu filho Ángel, também cantor e compositor como
Isabel que lamentavelmente faleceu em Paris em março desse
ano. O casamento Cereceda-Parra vagueia pela Quinta Normal,
Llay Llay e Valparaíso e finalmente, em 1948, termina com uma
ruptura propiciada, em grande parte, pelo fato de a inquieta
1
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Violeta não aceitar para si o papel de dona de casa — o que na
época parecia ser o único válido — tentando, assim, dar vazão
a sua vocação artística, cantando em bares do porto,
aparecendo em programas de rádio e juntando-se mesmo a
um grupo tea-tral. O que parece ser uma audácia última e
inaceitável para seu parceiro de vida por nove anos.
Entretanto, a experiência do seu casamento, como tudo na
vida, vai do doce ao amargo. Por um lado, a vida de casal, em
função dos moldes sociais que dita a época na qual lhe correspondeu viver, lhe parece insuportável.
Mas, por outro lado, encontra em Cereceda um militante
político — nesse caso específico, afiliado ao Partido comunista —
que lhe abre as portas para outra dimensão: a do compromisso
social, que Violeta manterá sem restrições até o fim dos seus
dias. Na verdade, ambos participaram ativamente da campanha
de Gabriel González Videla, que ascendeu ao poder, em 1946, no
quadro de uma aliança formada por radicais, democráticos,
socialistas e comunistas. E então ele se afastou destes últimos
para acabar proibindo-os e reprimindo-os, a partir de 1947,
como um golpe da “Guerra Fria”, que dividiu o mundo em dois
blocos, depois do fim da Segunda Guerra Mundial.
Desvinculada do laço nupcial, que de alguma forma a aprisiona e a constrange, no sentido de impedir seu desenvolvimento
como artista, Violeta segue sua carreira solitária e faz concessões
ao gosto do público predominante do Chile da primeira metade
do século XX, chegando inclusive a cantar “tonadas” e canções
espanholas. Na verdade, ela ainda ganha um concurso de canto
espanhol, no Teatro Baquedano, disfarçada de cigana. Já em
1949, ela grava seu primeiro disco, com sua irmã Hilda. Um ano
depois nasce sua filha Carmen Luisa Arce e nesse mesmo ano,
casou-se com o pai da menina, Luis Arce. Desse casamento
nascerá, em 1952, Rosita Parra, que morreu com apenas dois
anos de idade, vítima de uma pneumonia, enquanto Violeta
estava na Europa, o que lhe causou uma das dores mais
profundas e mais amargas que sofreu.

27

Textualidades e (re)orientação social na América Latina

Como a antropóloga Sonia Montecino ressalta, ao se referir a
esse aspecto da vida de Violeta, em um trabalho recente: “...
como um corolário evidente é a ideia de que é melhor não se
casar, mas, ao mesmo tempo, que, se por engano acontecer, seja
possível quebrar as correntes e libertar-se da armadilha. No
entanto, a mulher-mãe, que não está separada de sua condição
conjugal, não abandona ou renuncia a seus filhos e embarca no
caminho da emancipação. Esse modelo feminino, desobediente
no nupcial, mas respeitoso do maternal, brilha no imaginário de
gênero que constrói Violeta Parra e está relacionado ao marianismo mestiço como substrato cultural chileno”.
“Si ‘nadie se ha muerto de amor/ ni por cariño fingido/ ni por
perder el marido/ ni por supuesta traición” — de acordo com a
observação da professora Montecino — é a verdade flagrante de
que a mulher não necessita nem do afeto, nem de um cônjuge
para se definir como tal e, por outro lado, ‘el mundo es una estación/ del tren de los sinsabores/ pero las hieles mayores/no son
cosa tan simple’ nos indica que há outras amarguras femininas
que são importantes e se instalam nas profundezas das
vivências do gênero”, como destaca Montecino, que considero
pertinente referir.

Saindo ao mundo
No início da década de 50, Violeta se multiplica em todas
as áreas. Começa a trabalhar com intensidade em sua obra de
compilação da música chilena, “para o humano e para o
divino”, formando uma coleção de mais de três mil canções
reunidas no livro “Cantos folclóricos chilenos” e publica, ao
mesmo tempo, seus primeiros discos solo, no selo Emi-Odeón.
Em 1953, ela gravou o single “Casamiento de Negros” e “Qué
pena siente el alma”, que se transformam em seus primeiros sucessos e começam a torná-la famosa como cantora. Em
1954, à força de “empuje y ñeque”, faz com que a Radio Chilena
lhe conceda um espaço que leva o título “Canta Violeta Parra” e
um ano depois conquista o prêmio Caupolicán, a melhor folclo28
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rista do ano, prêmio concedido pela Associação de Cronistas
de Espetáculos.
Uma anedota, revelada pelo escritor chileno Rafael Gumucio,
no jornal El País, em julho deste ano, dá conta da paixão inextinguível que sente Violeta pela cultura popular chilena. Conta
Gumucio: “Um dia qualquer de 1952, impaciente diante da pouca
atenção que seu irmão Nicanor lhe prestava, perguntou a ele o
que lia com tanta concentração. Seu irmão estudava a poesia
popular chilena do século XIX para tentar escrever um Martín
Fierro chileno. Violeta foi embora bruscamente da casa do seu
irmão para retornar poucas horas depois com centenas de folhas
repletas de versos”.
‘Estuda isso melhor’, falou Nicanor, que se encontrou de
repente com canções como as que cantavam os cegos
nos bares decadentes nos quais seu pai perdeu a fortuna.
Entre essas, encontrou ‘Canto a lo humano y lo divino’, que

improvisavam seus tios e amigos em violões de 12
cordas, todo um tesouro infinito de versos, imagens,
comidas e ritos que sempre tinham estado aí, ao
alcance da mão, mas, que ninguém se tinha dignado em
recolher antes que Violeta Parra começasse a fazê-lo.

Sua repentina popularidade na vila chilena a impulsiona a
sair pelo mundo. Em 1945, é convidada para participar do V
Festival Mundial da Juventude e dos Estudantes, em Varsóvia
(Polônia). A viagem transatlântica permite-lhe conhecer outros
países do Leste Europeu e do Ocidente. Visita a União Soviética
onde ela viaja por um longo tempo, e depois retorna a Londres e
finalmente a Paris, onde reside por dois anos e onde recebe a
notícia da morte de sua filha mais nova em Santiago.

Em Paris vive no hotel modesto situado na zona do Bairro
Latino, próximo da rua Monsieur Le Prince e do Odeon, e apresenta seu trabalho em um local conhecido como “L’Escale,
boite de nuit”.
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Novamente, desafiada pelas circunstancias, ela consegue
fazer gravações para a BBC e, ao mesmo tempo, grava 16 músicas para o editor francês Chant du Monde. Ela também deixa
registros musicais para o arquivo do Museu do Homem em
Paris, onde doou como legado um violão e fitas com suas
compilações do folclore chileno. Retornou ao Chile em 1957, e
em novembro desse ano ela se mudou com seus filhos Carmen
Luisa e Ángel para Concepción, contratados pela Universidade
daquela cidade do sul do Chile. Lá fundou o Museu Nacional de
Arte Popular e depois retornou a Santiago.
Entre 1957 e 1959, gravou quatro álbuns, que mostram
claramente sua veia de crítica social (“Yo canto la diferencia”, por
exemplo) e sua maestria como arranjadora musical, quando
acomoda os versos de um poema do seu irmão Nicanor, “La
cueca larga de los Meneses”, no formato de uma longa e bela
canção. Em paralelo, e depois de viver um romance em
Concepción com o pintor Julio Escámez, Violeta trabalha na
confecção de cerâmicas, pinturas a óleo e serapilheiras, que
apresenta na Feira Chilena de Artes Plásticas, de 1959 e 1960.

Os prolíficos anos sessenta
No meio de todo esse turbilhão, encontra tempo para escrever a obra “Décimas – Autobiografía en verso”, na qual narra,
na métrica camponesa tradicional, o que foi sua existência até
então. O livro será publicado como tal em 1970 pelo editorial da
Universidade Católica de Valparaiso. Em 1961, viaja para a
Argentina, onde viveu em General Pico (província de La Pampa)
e em Buenos Aires. Em junho desse ano reúne-se com seus filhos
Angel e Isabel e sua neta Tita, para embarcar rumo a Helsinki
(Finlândia), onde todos eles participarão no VIII Festival Mundial
da Juventude e dos Estudantes.

É sua segunda viagem à Europa e, nessa ocasião, percorre
novamente a União Soviética e realiza turnês pela Alemanha e
pela Itália, finalizando a viagem, em Paris, embora ela também
passe parte do tempo em Genebra, com o antropólogo, musi30
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cólogo e quenista suíço Gilbert Favre, outro de seus grandes
amores, que imortalizou na canção “Run run se fue pa’l Norte”.
Em Paris, grava dois discos emblemáticos: “Los Parra de Chile”,
onde aproveita a ocasião para promover seus filhos, e “Recordando a Chile”, também conhecido como “Uma chilena em Paris”,
impregnado pela nostalgia do solo pátrio. Este último LP incluiu
“Paloma ausente” e “Arriba quemando el sol”.
Nesse período compõe também “Qué dirá el Santo Padre” e
“Arauco tiene uma pena”, consideradas canções fundadoras do
movimento da chamada “Nueva Canción Chilena”, do qual participam autores mais jovens como Patricio Manns, Rolando Alarcón e
Victor Jara, além dos grupos Quilapayún e Inti Illimani. Escreve
também o livro “Poesía Popular de los Andes”, publicado pela
editora François Maspero, em edição bilíngue franco-espanhola.

Um ponto alto, sem dúvida, em sua trajetória é o fato de que
entre 18 de abril e 11 de maio de 1964, se tornou a primeira
mulher latino-americana a exibir individualmente suas obras no
Museu do Louvre. A mostra “Tapices de Violeta Parra” reúne um
conjunto de serapilheiras, óleos e esculturas em arame, nascidos
de sua criatividade transbordante e torrencial. Em consequência,
nessa época, a televisão suíça grava um programa
especialmente dedicado à sua figura, em formato documental,
intitulado “Violeta Parra, bordadora chilena”.

Retorno ao Chile e início da desilusão
Mas também com Violeta, a afirmação antiga de que “ninguém é profeta em sua terra” é verdade. Retornou ao seu país em
junho de 1965, cheia de entusiasmo e com vontade de enfrentar
novas realizações. No final desse ano, inaugurou a famosa “Carpa
de la Reina”, um teatro-tenda desmontável, com a ideia de tornálo um importante centro de difusão do folclore e da nova música
chilena. Ela tem o apoio de um grupo de artistas, mas isso não é
suficiente para apoiar uma empresa ambiciosa como essa.
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Nesse contexto dramático, uma nova decepção amorosa
vai golpeá-la duramente. Seu parceiro, o suíço Gilbert Favre,
com quem compartilhou vários anos de vida, em 1966 viaja
para a Bolívia, onde finalmente se instala e começa a integrar
o grupo Los Kjarkas, que faz parte do chamado neofolclore
altiplánico. Quando Favre parte para a Bolívia, o
relacionamento já está rompido, mas Violeta insiste em
recompô-lo e viaja seguindo seus passos, apenas para
descobrir que ele já estava envolvido em um novo casamento.
Do ponto de vista artístico e em uma espécie de paradoxo
estranho, seus problemas emocionais não conseguem diminuir, mas
encorajar, sua grande habilidade para produzir músicas. Na Bolívia,
apesar de tudo, faz apresentações com Favre e grava o disco que,
para a crítica, é o melhor de todos dos que ela lançou no mercado:
as “Últimas composiciones”, nas quais brilham com luz própria seus
clássicos como “Maldigo del alto cielo”, “Gracias a la vida”, “El
albertío”, “Run run se fue pa’l norte” e “Volver a los 17”.

No entanto, e apesar dos repetidos fracassos em sua vida
amorosa, seu coração, eternamente apaixonado e sonhador,
não se rende e ainda encontra tempo e espaço para viver um
último idílio: aquele que a une, fugazmente, ao músico
uruguaio Alberto Zapicán, a quem ela dedica a música “El
Albertío”, em que ressalta, com sua ironia sarcástica como
sempre: “Yo no sé por qué mi Dios/ regala con tal largueza/
sombrero con tanta cinta/ a quien no tiene cabeza”. E encerra
o canto: “Alberto dijo me llamo/ contestó lindo sonido,/ mas
para llamarse Alberto/ hay que ser bien ‘albertío’’”.
Ángel para um final
A intensa Violeta Parra, aquela da sensibilidade à flor da pele,
não pode mais com suas dores e em 5 de fevereiro de 1967 comete suicídio, disparando-se um tiro, na Carpa de la Reina, onde
ela uma vez havia sonhado ter a possibilidade de reunir cinco
mil pessoas para ouvir e comemorar a música chilena, como
em uma espécie de Universidade do Folclore.
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Sua irreverência, sua liberdade absoluta, seu atrevimento
para defender os direitos dos setores mais desfavorecidos da
sociedade — basta ouvir “Chile limita al centro de la injusticia”,
para saber que ninguém como ela levou a um lugar tão alto o
compromisso com a sua gente — fizeram e fazem de Violeta uma
referência indispensável da música e da cultura chilena como um
todo, ao nível de um Neruda, uma Gabriela Mistral, um Pablo de
Rokha ou um Nicanor Parra. Assim como também a tornaram
uma referência da cultura universal, em cujas letras têm-se
identificados cantores como Elis Regina, Mercedes Sosa, Joan
Manuel Serrat, Milton Nascimento e muitos outros.
Acrescenta Rafael Gumucio, no artigo citado anteriormente:
“Essa morte, semelhante à dos presidentes Allende e Balmaceda,
era talvez o que faltava a Violeta para fechar a aliança eterna com
o país. Um país suicida como ela, violento como ela, um país
mulher, que como ela, também é perfeitamente capaz de cantar
gracias a la vida justo quando está a ponto de matar-se”.

Que sua lembrança, em todo caso — ouso dizer —, não
seja associada exclusivamente ao seu triste fim, mas também à
vida, que homenageou de mil maneiras, desde os tempos em
que era uma criança que se divertia com seus irmãos tomando
banho nas aguas do rio Ñuble, enquanto sua mãe queimava os
olhos diante de uma máquina de costura para ajudar na
manutenção de sua grande família, até quando, mais adulta,
pôde se dar ao luxo de divulgar a arte e a cultura latinoamericana nos maiores palcos do mundo.
Rafael Gumucio comenta, e não posso deixar de concordar
com ele, que “sua forma de vestir, de falar, de comer, de amar, foi
adaptada a essa ideia do Chile popular e inevitável, de contrastes,
pobre em solenidades e rico em cores. Sentava-se sempre em um
banquinho, mais baixo que o dos camponeses que entrevistava.
Mas ela terminava cantando canções deles, sendo uma a mais
entre os mapuches, chilotes, camponeses e mineiros que estavam
entregando suas criações e dizeres ao incômodo gravador”.
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Depois que o Prêmio Nobel de Literatura foi concedido a
Bob Dylan em 2016 e agora, neste Congresso de
Humanidades, que tem como um dos seus temas centrais os
“Processos de hi-bridização na cultura”, é aconselhável lançar
uma provocação, muito no estilo de Violeta Parra, sob a forma
de uma pergunta: o que separa a arte popular da arte erudita,
além de uma mera convenção? Em que a poesia de Violeta
difere daquela de seu irmão, Nicanor Parra, quando ambos
vêm da mesma fonte onde se combinam e se misturam, sem
complexos, com o “Romancero español” com os “Cantos a lo
humano y lo divino”, e outras tra-dições poéticas múltiplas?
Deixo a pergunta em aberto para que vocês, como acadêmicos ilustres, respondam-na. E, como humilde homenagem final
à grande Violeta, gostaria de encerrar este texto com alguns
fragmentos do poema “Defensa de Violeta Parra”, que seu irmão
Nicanor dedicou a ela, como um magnífico epitáfio:

EM DEFESA DE VIOLETA PARRA
“Doce vizinha da verde selva
Hóspede éter do abril florido
Grande inimiga da amora.”
Violeta Parra
Jardineira
louceira
costureira
Bailarina de água transparente
Árvore plena de pássaros cantores
Violeta Parra (...)
Preocupada sempre com os demais
Quando não com o sobrinho
com a tia
Quando vais acordar a ti mesma
Violeta piedosa.
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Tua dor é um círculo infinito
Que não começa nem jamais termina
Mas tu te sobrepões a tudo
Viola admirável (...)
Poesia
pintura
agricultura
Tudo fazes às mil maravilhas
Sem o mínimo esforço
Como quem sorve uma taça de vinho.
Mas os burocratas não te aceitam
E fecham a porta de tua casa
E declaram guerra à morte
Viola enferma.
Porque tu não te vestes de palhaço
Porque tu não te compras nem te vendes
Porque falas a língua da terra
Viola chilensis.
Porque tu esclareces de imediato!
Como vão querer-te
me pergunto
Quando são uns tristes funcionários
Cinzentos como as pedras do deserto
O que você acha?
No entanto tu
Violeta dos Andes
Flor da cordilheira da costa
És um manancial inesgotável
De vida humana (...)”.
(Tradução de Antonio Miranda)
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APRENDIZAJE AUTORREGULADO Y TIC: EL USO DE
APLICACIONES WEB PARA EL DESARROLLO DE LA
AUTOGESTIÓN DEL APRENDIZAJE EN ESTUDIANTES DEL
PROGRAMA PACE UMCE

Graciela Raquel Ezzatti
Marcos Vera
Carina Guerra

LPropósito y relevancia del proyecto
A presente investigación tiene como propósito indagar las
representaciones sociales de estudiantes del Programa PACE
UMCE, respecto del desarrollo de la autonomía y aprendizajes
autorregulados mediados por aplicaciones web de uso cada
vez más frecuente en los actuales dispositivos electrónicos de
comunicación digital.
La finalidad es sintonizar con el espíritu de esta iniciativa
gubernamental, heredera del Propedéutico, que promueve
acciones educativas tendientes a dar solución a la realidad de
estudiantes provenientes de contextos caracterizados por alta
vulnerabilidad socioeconómica, cultural y educativa, diferencias
de género, origen étnico, escaso acceso a capital cultural y redes
sociales, e impactados negativamente por políticas sociales de
reconocida inequidad y desigualdad de oportunidades.
La relevancia del proyecto dice relación con el estudio de
estrategias y recursos de aprendizaje que colaboren con un grupo
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de estudiantes del Programa PACE UMCE, para el desarrollo
de habilidades académicas tendientes a favorecer la retención
y conclusión de estudios en el sistema universitario.
El uso de aplicaciones web, como herramienta para desarrollar aprendizaje autorregulado, aproxima el quehacer
docente al lenguaje predominante en Internet y en los
sistemas de co-municación del mundo actual. Esta era, con
una humanidad que se desenvuelve en sistemas tecnológicos
con crecientes flujos de información digital multimedial,
demanda el desarrollo de nuevas habilidades de aprendizaje
para poder desenvolverse en la sociedad del conocimiento.
Juan I. Pozo, a mediados de la década del 2000, destacaba que
esto incluía, transversalmente, todo el sistema educativo:
(…) en el nuevo espacio educativo europeo se habla de
una enseñanza universitaria dirigida por la formación de
competencias, y en la que la unidad de gestión del conocimiento no debe ser la labor del profesor (las horas de enseñanza en el aula), si no el propio trabajo de los alumnos
(sus actividades de aprendizaje autónomo). Igualmente,
en otros muchos ámbitos educativos o instruccionales se
fomenta cada vez más la cooperación entre los alumnos
como motor del aprendizaje o se buscan nuevas formas
de interactuar con el conocimiento, mediadas por nuevas
tecnologías más abiertas y flexibles (Pozo, 2006).

El Objeto de Estudio serán las representaciones sociales
sobre estrategias de aprendizaje autorregulado mediado por
aplicaciones web en estudiantes del programa PACE UMCE, como
apoyo al desarrollo de la autonomía en la gestión del aprendizaje
personal, para el aseguramiento de la permanencia y conclusión
de estudios en la Educación Superior.

El enfoque metodológico de este estudio estará basado en
un paradigma fenomenológico y el método de investigación
será cualitativo
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El diseño de investigación se basará en la observación de
aprendizaje autorregulado con mediación de TIC a una selecci-ón
de participantes del programa PACE en un establecimiento
educacional adscrito a esta iniciativa MINEDUC.
A partir de las representaciones sociales acerca del aprendizaje autorregulado y su relación con los recursos web se espera
elaborar una propuesta educativa que permita apoyar la labor
docente en cuanto a procesos de enseñanza aprendizaje.

Problematización
En la última década, nuestro país ha enfrentado un contex-to
de demandas sociales que ha puesto sobre el tapete el tema
educativo. Como consecuencia, desde el MINEDUC han emergido
diversas iniciativas tendientes a introducir mejoras cualitativas y
de equidad al sistema. Una de ellas es el PACE, Programa de
Acompañamiento y Acceso Efectivo (mayo de 2014), tercera
medida comprometida para los primeros 100 días de Gobier-no
de la Presidenta Bachelet, que busca “restituir el derecho a la
educación superior a estudiantes de sectores vulnerables,
garantizándoles un cupo en la educación superior. Esto permitirá aumentar la equidad, diversidad y calidad en la educación
superior, así como generar nuevas perspectivas en la educación
media”. (MINEDUC, 2015). A través de esta vía, se intenta nivelar
y preparar a estudiantes secundarios vulnerables que aspiran a
seguir estudios universitarios, acompañarlos en su tránsito por
la formación profesional para que se mantengan en el sistema y
logren titularse, brindándoles “preparación académica, orientación vocacional y una amplia gama de actividades de preparación
para la vida en la educación superior”. (MINEDUC, 2015).
Los resultados arrojados por pruebas estandarizadas aplicadas en las últimas décadas han evidenciado una profunda
distancia entre los estudiantes de los distintos tipos de establecimientos del sistema educacional chileno, y en particular, los de
dependencia municipalizada con los particulares. “Uno de
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los aspectos de la situación educativa actual que más justifica
una reforma profunda, es la magnitud y profundidad de las
brechas en los resultados de pruebas estandarizadas entre los
diferentes subsistemas escolares, pero especialmente entre el
sistema Particular Pagado y Municipal. Como hemos mostrado
en nuestro reciente libro, las brechas en capital cognitivo
entre las tres dependencias escolares en Chile (Particular
Pagado (PP); Particular Subvencionado (PS) y Municipal (M))
son demostra-bles en todo tipo de mediciones, desde escalas
de desarrollo infantil e inteligencia, hasta las de conocimiento
escolar como SIMCE o PSU. También hemos mostrado de
manera concluyente dos aspectos centrales que caracterizan a
estas brechas: 1. Con-sistentemente el sistema PP es superior
al PS y éste, al M, y 2. estas brechas aumentan
consistentemente en el tiempo”. (Rosas & Santa Cruz, 2014).
Las competencias para la autogestión del aprendizaje, que
conlleva la preparación académica, conforman un aspecto fundamental para la permanencia en estudios superiores y para la
conclusión de los mismos. Esta capacidad de autonomía ha sido
materia de estudio en EEUU y Europa desde la década del 60, con
un auge a partir de los 80, bajo la denominación Aprendizaje Autorregulado. “Desde los años 60 se ha producido una verdadera
proliferación de programas de intervención cognitiva, destinados
a enseñar a los estudiantes a autorregular sus procesos mentales
y a utilizarlos eficazmente para rendir a un nivel más alto en diferentes tareas cognitivas -adquisición, codificación, recuerdo de
información, resolución de problemas, creatividad”… (González
& Tourón, 1992). Desde aquella época se han incrementado las
investigaciones que abordan el aprendizaje autónomo con diversas propuestas de modelos para la autorregulación, como el
“3P de Biggs (2001) denominado Presagio-Proceso-Producto, y
el de Zimmerman y cols. (Zimmerman y Kintasas, 1997)”… (De la
Fuente, Pichardo, Justicia, & Berbén, 2008), que posteriormente
han servido como base para seguir desarrollando el tema, incluso, en investigaciones que analizan este tipo de procesos en
estudiantes universitarios europeos.
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En plena era digital, e instalados los entornos virtuales LMS
(Learning Managment Sistem) para la gestión del aprendizaje,
múltiples indagaciones acerca del Aprendizaje Autorregulado
siguen desarrollando esta temática. A principios del 2010, un
estudio conjunto desplegado por investigadores de universidades
de EEUU y Canadá, realizó mediciones sobre regulación cognitiva y
metacognitiva en estudiantes, cuyo objetivo era buscar eviden-cias
de “aspectos metodológicos relacionados con la medición en línea
de los procesos regulatorios cognitivos y metacognitivos durante el
aprendizaje con entornos basados en hipermedia”. (Azevedo, Moos,
& Chauncey, 2010).

La irrupción de las tecnologías digitales e Internet, desde
mediados de los 90, auguraba grandes oportunidades para la
educación nacional (Donoso, 2010), sin embargo, a pesar de
los esfuerzos liderados por ENLACES (1992) para integrar las
TIC como recurso para mediar los aprendizajes de los
estudiantes, las evidencias del SIMCE TIC 2013, muestran que
“más de la mitad de quienes cursan segundo año medio las
usan adecuadamente, aunque solo el 3,3% las utiliza
eficazmente para resolver tareas de aprendizaje y del contexto
escolar, mientras que el resto hace un uso instrumental de
ellas. Los resultados nos confirman que, si bien los estudiantes
utilizan la tecnología, no la usan tan efi-cientemente para
desarrollar tareas específicas de aprendizaje, como analizar y
producir información”. (CEPPE, País Digital, MINEDUC., 2013).
A pesar del uso que nuestros estudiantes hacen de la tecnología, el desarrollo de la misma no se detiene y en la actualidad es
posible que, muchas de las actividades que se realizaban en
computadores de escritorio, se hagan en dispositivos digitales,
móviles y Smartphones. Los teléfonos celulares de última generación, ya cuentan con versiones de aplicaciones web para
muchos de los softwares computacionales tradicionales (suite de
office, buscadores de Internet, email etc.) de tal forma que un
usuario normal puede llevar en su bolsillo la tecnología necesaria
para pagar cuentas, buscar direcciones, tomar apuntes, agendar
reuniones, etc.
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Según un estudio realizado el 2015, por Motorola Mobility
y IR Adviser, los estudiantes chilenos de 1° a 4° medio, utilizan
sus Smartphones para objetivos de carácter social, pero,
escasa-mente los aprovechan para actividades académicas
escolares…”la principal actividad que realizan los jóvenes con
sus smartphones es chatear (37%), seguida muy de cerca por
la interacción en redes sociales (32%). La tercera preferencia
es escuchar música (14%), en menor medida navegar por
internet (6%) y realizar o recibir llamadas (6%)”.
(innovación.cl, 2015). Para efectos de esta investigación, a lo
ya expuesto, podemos añadir la existencia de una variada
oferta de herramientas digitales gratuitas para la gestión del
conocimiento y el trabajo colaborativo, que podrían ser de una
tremenda utilidad para actividades de enseñanza aprendizaje.
Este estudio procura tributar a la nivelación de competencias académicas de estudiantes secundarios de sectores
socioeconómicos vulnerables, que, como ya señalamos, es uno
de los principales desafíos que se ha propuesto el MINEDUC
para la educación chilena a través iniciativas como el
programa PACE. En tal sentido, esta propuesta incorpora la
indagación de tecnologías digitales y estrategias como medio
para generar la autonomía en la gestión del aprendizaje
En base a los antecedentes expuestos (las demandas de la
sociedad por mejorar la educación, la importancia del programa
PACE, las representaciones sociales de los estudiantes respecto
de la autorregulación del aprendizaje, el impacto de las tecnologías en la sociedad actual y las posibilidades educativas que se
abren a partir de su utilización), surgen interrogantes tales
como: ¿Existen conocimientos acerca de estrategias de Aprendizaje Autorregulado al interior del PACE UMCE? ¿Qué representaciones sociales tienes los estudiantes acerca del aprendizaje
autorregulado? ¿Usan la tecnología como apoyo al aprendizaje?
En consecuencia, el Problema u Objeto de Estudio serán las
representaciones sociales sobre estrategias de aprendizaje
autorregulado mediado por aplicaciones web en estudiantes del
programa PACE UMCE, como apoyo al desarrollo de la autonomía
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en la gestión del aprendizaje personal, para el aseguramiento
de la permanencia y conclusión de estudios en la Educación
Superior.
En este contexto de esfuerzos gubernamentales, para acortar
las diferencias de los resultados educativos nacionales arrojados
por mediciones entre estudiantes de los tres primeros quintiles y
teniendo presente criterios de equidad social de programas como el
PACE y el Propedéutico, además de la indagación en la mediación
con herramientas TIC, surgen las siguientes interro-gantes que
enmarcan más claramente el problema:

¿Los estudiantes del PACE UMCE utilizan algún tipo de estrategia para regular sus aprendizajes?
¿Usan algún tipo de aplicación web que facilite el trabajo
escolar y les permita proyectar sus aprendizajes para un
mejor desempeño académico en la educación superior?
¿Cómo, a partir de la investigación sobre representaciones
sociales de los estudiantes PACE - UMCE, acerca de la autorregulación del aprendizaje con aplicaciones web, se puede generar
una propuesta didáctica para la preparación académica que los
proyecte a la educación superior?

Discusion Bibliografica
Los estudiantes del programa PACE UMCE provienen de un
contexto de deprivación socioeconómica, con desigualdad de
oportunidades educativas y aprendizajes, que limita seriamen-te
sus posibilidades de desempeño en el mundo universitario. En
este adverso escenario, los aportes que realiza la tecnología
actual, en cuanto al desarrollo de aplicaciones web útiles para el
trabajo académico, puede ser un tremendo aporte, siempre que
sean mediadas por docentes especializados, para un mejor
aprovechamiento de sus ventajas en la generación de aspectos
como la autonomía y el aprendizaje autorregulado, que garanticen la permanencia en los estudios superiores y su conclusión.
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En el marco del supuesto investigativo de que “cuando un
grupo de estudiantes del programa PACE-UMCE tiene a su
alcance herramientas TIC, mediadas por el profesor, logra una
adecuada regulación personal del aprendizaje, que le servirá de
base para un desempeño apropiado en la Educación Superior”,
nos lleva considerar los siguientes aspectos teóricos a trabajar:

• PACE MINEDUC
Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la
Educación Superior (PACE), es una iniciativa social educativa,
dependiente de la DIVESUP, que fue implementada por el gobierno de la Nueva Mayoría y que corresponde a “la tercera
medida presidencial del gobierno de la Presidenta Michelle
Bachelet para los primeros 100 días. Su principio inspirador es
que los talentos académicos, técnicos, pedagógicos, artísticos y
otros están equitativamente distribuidos en la población. Así, el
objetivo principal del PACE es restituir el derecho a la educación
superior, asegurando el acceso efectivo a este nivel, incluyendo la
preparación, el acceso, la nivelación y la permanencia hasta
lograr la titulación de estos estudiantes”. (MINEDUC, DIVESUP,
2015). Sus objetivos específicos están relacionados con
Inclusión, Calidad y Sustentabilidad.
Para la etapa piloto (2014), la selección de los establecimientos educacionales participantes se realizó bajo los criterios de:
“Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE-SINAE) igual o superior al
60%; una estructura jurídica que no permita el lucro; que
estuviesen en régimen SEP; y que estuvieran asociados a un
Propedéutico reconocido por la UNESCO”. (MINEDUC, 2015). Así
mismo, las Universidades ejecutoras también debían estar
asociadas a un Propedéutico reconocido por la UNESCO, tener Becas
de Nivelación Académica (BNA 2014) y pertenecer al CRU-CH. De
esta forma, se trabajó con 7.614 estudiantes (3° medio), 69
establecimientos educacionales (de 34 comunas y 6 regiones) y 5
Universidades (UA, UCN., USM, USACH y UCT).
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Las actividades llevadas a cabo con los estudiantes fueron
distribuidas en dos grandes áreas
- Preparación para la vida Académica (Pensamiento Matemático y Lecto-Escritura)
- Preparación para la vida en la Educación Superior (Habilidades socioemocionales y Orientación Vocacional).
• Aprendizaje Autorregulado
En un artículo publicado el 2009 Ibis M. Álvarez V. (U. Autónoma de Barcelona) señalaba “Existe actualmente un auge de la
investigación educativa respecto a la participación de autorregulación en el proceso de enseñanza y aprendizaje (ver por Ej.
Torrano y González- Tourón, 2004). Desde diferentes perspectivas, se presta atención a cuestiones claves que pueden explicar la
calidad del aprendizaje del estudiante. En una revisión crítica al
respecto, Puustinen y Pulkkinen (2001) encontraron cinco
modelos que en la última década han tenido amplia validación
empírica. Este estudio hace referencia a los modelos desarrollados por Boekaerts (Boekaerts y Niemivirta, 2000), Borkowski
(1996), Pintrich (2000), Winne (1995) y Zimmerman (2000)”
(Álvarez V., 2009).
Maite García Martín, (Mondragon Unibertsitatea), en la “Revista de Currículum y Formación del Profesorado” nos entrega
otra definición: La autorregulación académica se entiende como
la acción reguladora que una persona ejerce en los distintos
momentos de su proceso de aprendizaje. Para que esta acción
reguladora sea posible es necesario primero el conocimiento de
eso que hacemos y conocemos, conocimiento al que accedemos
por medio de la metacognición. Un alumno difícilmente será
autorregulado académicamentesi no posee conocimiento sobre
sí mismo, sus emociones y sus estrategias de aprendizaje. Este
“autoconocimiento” es el que le capacita para cuestionar, planificar y evaluar sus acciones de aprendizaje y su proceso de aprendizaje en sí mismo; en definitiva, le capacita para “gobernarse a
sí mismo” (Monereo, 2001a). Resumiendo, la autorregulación
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se constituye como un proceso activo en el que los estudiantes
establecen sus objetivos principales deaprendizaje y a lo largo
de éste, tratan de conocer, controlar y regular sus cogniciones,
motivaciones y comportamientos de cara a alcanzar esos objetivos”. (García Martín, 2012)
Basado en los estudios de Pintrich, Eduardo Peñalosa Castro
(México, 2013) nos entrega la siguiente definición “La autorregulación es la capacidad de un estudiante para hacerse cargo de su
propio aprendizaje: es un complejo que comprende habilidades
intencionales, motivacionales, de autoevaluación, de manejo del
propio comportamiento y de reflexión respecto del desempeño.
Así, la autorregulación incluye los siguientes componentes: a)
motivación, b) estrategias cognitivas y metacognitivas, c) estrategias de control de la propia conducta, y d) estrategias de
manejo del contexto para facilitar el aprendizaje”… (Peñalosa
Castro E. , 2013).

• Factores que inciden en la retención, progresión académica y titulación oportuna de estudiantes pertenecientes
a quintiles I y II, de la UMCE
Este informe pesquisa los factores de retención,
progresión académica y titulación de los estudiantes
pertenecientes a los Quintiles I y II, que es al cual pertenecen
los estudiantes del PACE UMCE. En sus conclusiones y en
relación a los Factores Personales (pg. 175) se expresa:
4.1.3. “Dificultades académicas: En relación con las metodologías de estudio de los datos cuantitativos, los estudiantes
desertores utilizan menos cantidad de metodologías de estudio
que los estudiantes regulares y además creen en menor proporción en que éstas sirvan para sus resultados académicos.
Para el caso del estudio estadístico, la variable estudiar en
grupo tiene un efecto negativo para la progresión estudiantil;
particularmente, aquellos estudiantes que declararon estudiar de
manera grupal posee un 9% menos de probabilidad de continuar
en la carrera que aquellos que no. No obstante, la hipótesis de
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esto no es que el estudio grupal genera deserción, sino que
esta metodología genera menor nivel de concentración y
aprendizaje, ocasionando resultados académicos menores, lo
cual redunda en posible deserción universitaria.
Respecto a las metodologías, se concluye también que la
mayor cantidad de metodologías de estudio con que cuenta un
estudiante implica más herramientas para el aprendizaje de las
diferentes materias y contenidos de los cursos, lo cual incide
positivamente en los resultados académicos, y estos a su vez en
la progresión y retención estudiantil. En particular, cada metodología de estudio adicional que posea el estudiante genera un
aumento de 2,8% en la probabilidad de mantenerse dentro de la
carrera. Con esto, los alumnos que posean mayor cantidad de
metodologías de estudio tendrán mejores resultados y menos
incentivos a desertar”. (Centro MICRODATOS, 2013)

• Aplicaciones Web:
El uso de aplicaciones web para la mediación de los
procesos formativos ha recibido gran atención desde que la Web
2.0 alcan-zó popularidad en contextos pedagógicos (Huang,
Wang, Liu, & Sandnes, 2012 ) El interés se sitúa no solo por las
posibilidades de interacción sino que por proporcionar
innovación procesos de autorregulación en los estudiantes
(Kitsantas & Dabbagh, 2011), aunque también se ha reportado
que mediante el desarrollo de las habilidades de autoaprendizaje
se cataliza el potencial de los ambientes de aprendizaje basados
en computadores (Greene, Moos, & Azevedo, 2011)
Entre las distintas aplicaciones web que se han utilizado
para apoyar el aprendizaje autorregulado se encuentran herramientas de comunicación y colaboración, publicación y creación de contenido, herramientas de evaluación y herramientas
administrativas (Dabbagh & Kitsantas, 2005). También se han
utilizados herramientas web categorizadas según las habilidades
de autorregulación que movilizan: de planificación, cognitivas,
metacognitivas, colaborativas y reflexivas OECD. (2015). Stu-
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dents, computers and learning. Making the connection. París:
OECD Publishing. Peñalosa Castro, E. (2013). Estrategias
docen-tes con tecnologías: guía práctica. México: Pearson
Educación (Peñalosa Castro, 2013).
En definitiva, se aprecia que las aplicaciones web posibilitan
un conjunto de herramientas para diferentes tipos de actividades
ligadas a las habilidades para la autorregulación del aprendizaje.
No obstante, la investigación sobre el uso de aplicaciones web en
educación todavía tiene algunas limitaciones.

Uno de los principales problemas, que ya ha sido
advertido (Gros, 2012) es que encontramos muchas
investigaciones se centran en el análisis de las “bondades” de
una determinada tecnología o de categorías de tecnologías
web olvidando al estudiante, es decir, el foco se pone en la
enseñanza y no en el aprendizaje.
Las representaciones sociales: se comprenden como modelos explicativos que los grupos tienen sobre un fenómeno y que
se van validando por medio de la práctica. En este sentido estas
se explican como: “herramientas conceptuales que permitirían
describir y explicar las relaciones entre los elementos mentales y
materiales en la vida social, tendiendo puentes entre individuo,
cultura e historia”. (Almonacid, 1999)

En otras palabras, las representaciones sociales sobre
aprendizaje autorregulado por medio de las aplicaciones web
trasmitirán, por medio de la comunicación, lo que el sentido
común atribuye a la educación dentro de un proceso “natural”.
Sin embargo, Guirad y otros (Guirad, Mazzitelli, & Olivera,
2013) proponen que para comprender las representaciones
sociales debe tenerse en cuenta el contexto histórico social y
económico del estudiantado y el profesorado.
Es importante tener en cuenta lo que afirma Pedone (Pedo-ne,
2013) respecto a que las representaciones que los estudiantes
tienen han ido cambiando según la época y están sujetas a pro-cesos
históricos, políticos, económicos, sociales y culturales que varían
incluso según la zona de procedencia dentro del mismo
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país. En este sentido es importante recordar que las
representa-ciones sociales permitirán estudiar el aprendizaje
autorregulado mediado por las aplicaciones web.
Objetivo general
• Analizar las representaciones sociales de un grupo de
estudiantes del programa PACE UMCE, acerca del aprendizaje
autorregulado mediante el uso de aplicaciones web como apoyo al
desarrollo de la autonomía en la gestión del aprendizaje personal.

Objetivos especificos
• Identificar los modos de aprendizaje que tiene una
muestra teórica seleccionada de estudiantes del programa PACE
UMCE, como base personal de trabajo académico para el ingreso,
mantención y conclusión de estudios en la educación superior:

• Examinar en la muestra teórica seleccionada de
estudian-tes PACE UMCE la utilización de estrategias para
aprendizaje autorregulado mediadas por aplicaciones web
que faciliten el trabajo escolar.
• Reconocer, en la muestra teórica de estudiantes PACE
UMCE, el uso de aplicaciones web disponibles, para generar
aprendizaje autorregulados
Analizar las representaciones sociales sobre la utilización
de estrategias de autoaprendizaje mediadas por aplicaciones
web de la muestra teórica de estudiantes PACE UMCE
Supuesto de la investigación
¿Cuáles son las representaciones sociales de los
estudiantes del programa PACE en torno a aprendizaje
autorregulado con aplicaciones web, que permitirían generar
la información nece-saria para implementar posteriormente
una propuesta didáctica para el trabajo docente, que pueda
ser aplicada a estudiantes vulnerables que aspiran a seguir
estudios en la Educación Su-perior y concluirlos?
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Las representaciones sociales de los estudiantes del programa PACE en torno a aprendizaje autorregulado con aplicaciones
web, permitirían generar la información necesaria para implementar posteriormente una propuesta didáctica para el trabajo
docente, que pueda ser aplicada a estudiantes vulnerables que
aspiran a seguir estudios en la Educación Superior y concluirlos.

Marco Metodológico
Para la realización de este estudio se propone un diseño
emergente en el orden cualitativo pues cumple con lo plantea-do en
la dirección de producción de datos y sistematización de las
categorías centrales que articulan el discurso de los sujetos bajo
estudio relacionados con la problemática a estudiar. La metodología
se orienta a presentar las representaciones de los estudiantes PACE
UMCE sobre aplicaciones web como apoyo para el desarrollo de la
autonomía y aprendizajes autorregulados. En otras palabras, el uso
de aplicaciones web para el desarrollo de la autogestión del
aprendizaje en estudiantes del programa *PACE UMCE para llegar a
la educación superior

El diseño cualitativo propone el siguiente modelo teórico y
tipo de Investigación se inscribe en la lógica de la investigación
naturalista. Su principal objetivo es tender hacia la comprensión
del fenómeno desde los mismos actores El diseño de investigación es emergente, en el entendido de que va surgiendo y reconfigurándose en el proceso mismo de investigación; de corte
transeccional. Desde la fenomenología, cobran relevancia las
significaciones que los actores otorgan al mundo que construyen,
siendo la tarea, desde esta perspectiva, indagar ese proceso de
interpretación y construcción de significados desde la perspectiva del actor social; pues, como lo señalan Taylor y Bogdan
(2000): …”el fenomenólogo intenta ver las cosas desde el punto
de vista de otras personas”, lo que implica entender …”desde el
principio el mundo social de la vida como un mundo constituido
por operaciones sintéticas”.
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Muestreo y Muestra
Se ha optado por la estrategia del Muestreo Teórico: la selección de informantes, cuya delimitación del tamaño y conformación de la muestra está dado por el criterio de saturación teórica.

En este tipo de muestreo el número de ‘casos’ estudiados
tiene una importancia relativa. Lo importante es el potencial
de cada ‘caso’ para ayudar al investigador en el desarrollo de
comprensiones teóricas sobre el área estudiada. Entendiendo
por casos a cada estudiante del programa PACE UMCE que
par-ticipara voluntariamente.
Por su parte, el criterio de saturación teórica se cumple
cuando la observación y las entrevistas con personas adicionales
no producen ninguna comprensión auténticamente nueva.

El punto de saturación es la fase de la investigación de
cam-po en el que los datos comienzan a ser repetitivos, no se
logran aprehensiones nuevas importantes y es el momento de
dejar el campo. En el fenómeno de comprensión del uso de
aplicaciones web para el desarrollo de la autogestión del
aprendizaje en es-tudiantes del programa PACE UMCE, para
acceder, permanecer y concluir la educación superior, interesa
recorrer las variadas representaciones sociales significadas
sobre el aprendizaje au-torregulado.
Técnicas de Producción de Datos
Se utilizarán como instrumentos de recolección y producción de información, la observación no participante y la entrevista en profundidad semi estructurada. Además, una entrevista
inicial, que tiene como parámetro básico recabar conocimiento
previo en los estudiantes del PACE UMCE, de un establecimiento
adscrito al programa, mediante el modelo de saturación teórica
explicado anteriormente. Se considera también una muestra
estructural, entendiendo que cada estudiante es un caso y esta
investigación un estudio de casos múltiples.
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Unidades de Análisis
Las unidades de análisis que se seleccionarán para esta
investigación están conformadas por las transcripciones de las
observaciones y de las entrevistas realizadas (sean estas
prove-nientes de entrevistas o de las observaciones) a los
informantes y por los documentos institucionales oficiales a
los que se tenga acceso (Programa PACE).
Plan de Análisis de Datos
El tratamiento de los datos producidos y/o recolectados
se orienta por el procedimiento analítico de la Teoría
Fundamen-tada a través del Método Comparativo Constante y
el proceso de codificación selectiva, todo ello para flexibilizar
la búsqueda de las categorías centrales en torno de la temática
estudiada y las subcategorías o propiedades que las
componen en un proceso de densificación creciente.
Como señala Valles (2001), la teoría fundamentada es un
“procedimiento analítico específico creados con el propósito
de generar conceptos y teoría a partir del material procedente
del estudio de casos”; y cuyo objetivo no es la verificación sino
más bien la generación de teoría, a través de un método que le
es propio: el método de comparación constante (MCC).
El MCC consiste en realizar de forma conjunta los procedimientos de codificación y análisis de los datos, de modo de
generar teoría de forma más sistemática. Puede sostenerse que
el análisis tiene un componente hermenéutico y sociosemiótico,
que, vinculado a la teoría de la narratividad, se constituye en una
teoría del hacer – semiótica de la acción – y se preocupa por la
construcción social del sentido en el discurso.

Criterios de Calidad
Como criterios de calidad se adopta la estrategia de triangulación; es decir la combinación en un estudio único de distintos
métodos o fuentes de datos; en este caso la triangulación de
observadores (según la teoría del observador), informantes
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o fuentes y la triangulación de técnicas de producción y/o recolección de datos: Observación no participante, entrevistas
semiestructuradas y revisión de documentos oficiales.
Resultados esperados de la investigacion
Como se ha expresado en párrafos anteriores, este proyecto
tributa al desarrollo sostenido de la educación chilena a través de acciones que contribuyen a la superación de la realidad de estudiantes
del programa PACE UMCE, provienen de contextos caracterizados por
alta vulnerabilidad socioeconómica, cultural y educativa, dife-rencias
de género, origen étnico, escaso acceso a capital cultural y redes
sociales e impactados negativamente por políticas sociales de
reconocida inequidad y desigualdad de oportunidades.

El foco se concentra en impulsar el desarrollo de habilidades
académicas para el progreso de la autonomía y la autorregulación
de aprendizaje incorporando estrategias y recursos tecnológicos
(aplicaciones web) de uso frecuente en dispositivos electrónicos de
comunicación digital actual para favorecer el acceso, reten-ción y
conclusión de estudios en el sistema universitario. En tal sentido,
los hallazgos de esta investigación pretenden contribuir a la calidad
de la educación impactando en los siguientes ám-bitos tales como:
Modos de aprendizaje de los estudiantes del programa PACE UMCE,
como base de trabajo académico para el ingreso, mantención y
conclusión de estudio en la educación su-perior. Utilización de
estrategias para aprendizaje autorregulado mediadas por
aplicaciones web que faciliten el trabajo escolar en estudiantes
PACE UMCE. Uso de aplicaciones web disponibles, para generar
aprendizaje autorregulados en estudiantes PACE UMCE.
Representaciones sociales sobre la utilización de estra-tegias de
autoaprendizaje mediadas por aplicaciones web en estudiantes
PACE UMCE. incremento de la producción académica del equipo
investigador a través de la postulación a seminarios o congresos,
envío de artículos a revistas del área de la búsqueda bibliográfica,
postulación a fondos de investigación a partir de lo realizado y
realización de catastros con recursos web para el desarrollo del
aprendizaje autorregulado.
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Avances a la fecha
En este momento se está realizando el trabajo de campo
el cual consiste en la aplicación de un cuestionario. La
aplicación de dos focos group y diez entrevistas a estudiantes
que participan en el PACE UMCE.
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SEGUIMIENTO DE TITULADOS Y SU APORTE EN
PROCESOS DE AJUSTE CURRICULAR

Gisele Garat

En el marco de las necesarias adecuaciones que cada institución realiza cada cierto tiempo, en concordancia con la revisión y
evaluación de las mallas curriculares y programas de estudio, la
incorporación de la mirada de los titulados abre nuevas visiones a
los procesos de ajuste curricular. Una manera de incluir esa
perspectiva, es a través del seguimiento de titulados y la consulta a
ellos, que nos permite obtener valiosa información del proceso
formativo y la aplicabilidad de los conocimientos y destrezas obtenidas en el campo laboral. En esa línea, esta investigación busca
establecer categorías e indicadores que permitan que las opiniones
de los titulados, ordenadas, coordinadas y sistematizadas, resulte
un elemento a considerar frente a los procesos de ajuste curricular.

En los últimos cuarenta años, la investigación en
educación musical ha sido una disciplina con poco historial en
la literatura educativa chilena. Sin embargo, en aquel historial
se describen algunos estudios que se articulan en dos focos.
En primer término, están las investigaciones que dan cuenta
del “estado de la cuestión”, abordadas a partir de la descripción o
relato de un momento histórico particular. En segundo térmi-no,
figuran las investigaciones históricas que abordan el objeto
desde una perspectiva de mayor duración estableciendo miradas
comparativas entre períodos. (Poblete, 2010)
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En el Departamento de Música de la UMCE se han
generado nichos de investigación que podrían sumar a la
esquematización anterior realizada por Poblete:
• Investigaciones asociada a las TIC´s y producción de
software educativo
• Investigación interpretativa - teórico filosófica acerca de la
Educación Musical
De las anteriores menciones se desprenden diferentes
direcciones, con abordajes divergentes en sus principios epistemológicos y que, en perspectiva, conforman núcleos y corpus
que permiten una discusión ideológica y epistémica de las líneas
de investigación que se producen en el interior del DEMUS. A
pesar de aquello, y con una mirada crítica del contexto nacional,
podemos visualizar la evidente carencia de literatura a la que
hace mención Poblete. Aquello limita la generación de aparatos
críticos necesarios que permitan, en el futuro, la creación de
diferentes ejes reflexivos de las acciones que se articulan en la
educación musical de todo el sistema educativo chileno.
Si bien las universidades han sido tradicionalmente las instituciones encargadas de la creación, divulgación y transmisión
del conocimiento, a partir del Proceso de Bolonia (1999), ello no
parece ser suficiente sin la adecuada vinculación con el campo
donde debe ponerse en práctica ese conocimiento.
En los últimos años, las instituciones de educación superior
han empezado a enfocarse en el aseguramiento de la calidad
para satisfacer las necesidades tanto de sus estudiantes como de
la sociedad con respecto al mercado laboral. Por consiguiente, se
mide el éxito de las instituciones de educación superior sobre la
base principalmente de los resultados de sus estudiantes con
respecto a su situación laboral y su compromiso social. Los estudios de seguimiento de egresados constituyen una manera de
realizar esta medición. (CINDA, 2012)
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Esta nueva forma de enfrentar la formación profesional en
general y la de profesores en particular, ha requerido de nuevas
miradas en el quehacer de las instituciones. Ellas se han visto en
la obligación de evidenciar sus procesos en función de la efectividad, eficacia y pertinencia de sus titulados en los entornos
laborales. Por otra parte, el modelo de formación por competencias ha sido el motor articulador del cambio paradigmático
que han sufrido nuestras universidades con respecto a su acción
formadora y su relación con el medio social-laboral.

Las ventajas de utilizar la formación basada en competencias ha motivado la creciente incorporación de este modelo en
los currículos universitarios en la Región Latinoamericana y
del Caribe, en particular en aquellas carreras que enfatizan lo
procedimental. La utilización de este enfoque permite
expresar mejor las capacidades que tienen los egresados al
momento de completar sus estudios, lo cual facilita el proceso
de transición que ocurre entre el término de los estudios y la
incorporación al ejercicio laboral. (CINDA, 2012)
Bajo esta mirada, el Estado de Chile convoca a las Universidades del CRUCH, Consejo de Rectores de las Universidades
Chilenas, para la implementación de proyectos de innovación
curricular asociados al desarrollo de competencias. La UMCE,
compromete su propuesta formativa basadas en los pilares
fundacionales del Proyecto Tuning.
El nuevo escenario condiciona, particularmente, a las
carreras de pedagogía. El sistema educativo terciario necesita
evidenciar el aseguramiento de la calidad basado en este nuevo
enfoque. Se implementan sistemas de control permanente que
garanticen coherencia interna de los procesos institucionales
descritos (afianzar el sistema por competencias) y, para aquello,
se instala el sistema de acreditación institucional y la
acreditación obligatoria de las carreras pedagógicas.
Desde el año 2006, la acreditación de carreras de pregrado
es obligatoria para las carreras y programas conducentes al título profesional de profesor. Desde que entró en vigencia la Ley
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No 20.129, esta función fue delegada a agencias privadas.
Hasta la fecha, cuatro agencias han sido autorizadas por la
Comisión Nacional de Acreditación (CNA) para acreditar
programas del área Educación. (Domínguez, 2012)
Bajo estas nuevas exigencias, la carrera de Pedagogía en
Educación Musical (hoy Pedagogía en Música), ha cumplido
con cuatro acreditaciones y en el informe de acreditación del
año 2009 se indica que “no está sistematizado un
procedimiento de consulta exhaustivo y objetivo al medio en
el proceso de actuali-zación curricular.” De esta manera, las
instancias de participación de los agentes externos vinculados
al campo profesional han sido circunstanciales, no habiendo
mecanismos que aseguren un contacto permanente.
Desde hace varios años se ha venido fortaleciendo a nivel
internacional la tendencia de evaluación de la actividad
univer-sitaria, como una forma de rendición de cuentas a la
sociedad y a los gobiernos. En ese contexto de evaluación, el
seguimiento de egresados es un asunto de vital importancia
para las univer-sidades. (CINDA, 2012)
La velocidad y cantidad de información que hoy
poseemos permite tensionar la pertinencia del currículo de
todas las enti-dades formadoras. Se cuestiona fundamental rol
de formación y la verdadera vinculación con la sociedad en
que se vive. (Zárate, 2007)
El ejercicio de las universidades para incorporarse a la
socie-dad del conocimiento, a la globalización, implica la
formulación de acciones que permitan, por un lado, estrechar
la relación entre la docencia, investigación extensión y gestión
al interior de la institución, así como de establecer relaciones
de doble vía con el contexto en el que está inmersa, es decir,
deberá ser pertinente. (Zárate, 2007)
En el modelo educativo imperante, la vinculación, pertinencia y su inserción laboral están estrechamente ligadas como
corpus único. En este plano escuchamos voces que fundamentan
considerar el proceso formativo del estudiante y la inserción
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laboral en una agrupación necesaria en la gestión educativa y
de aprendizajes.
Al menos el 68% de los programas de seguimiento a egresados surgen en los últimos seis años, lo que coincide con la instalación en Chile de un Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior, sistema que entre sus funciones contempla
procesos de acreditación de carreras e instituciones y, dentro de
estos procesos, establece estándares referidos al seguimiento de
egresados e inserción laboral. (CINDA, 2012)

El modelo económico hace sus demandas en los aspectos
formativos de las instituciones. Existe una tensión en el “éxito”
del desempeño que puedan tener los académicos en sus aulas,
sobre todo cuando aquello repercute en la formación que está estrechamente ligada a la inserción laboral (empleabilidad) y a un
hecho puntual en la historia laboral del titulado. (Ventura, 2005)

La pertinencia del currículo para la formación de
profesores está en tela de juicio. En distintos ámbitos
educativos se intenta esclarecer la relación existente entre la
formación y desempeño laboral. Lo anterior presenta una
dicotomía en la percepción que poseen los estudiantes recién
egresados. En un 94 por ciento considera tener los contenidos
disciplinares para ejercer la do-cencia en el aula, percepción
que se contrapone a los resultados de la Prueba Inicia, que
estipula que sólo 70 por ciento los posee. (Rufinelli, 2012)
La formación de profesores constituye uno de los
principales problemas de la agenda pública en nuestro país,
desencadenando un punto de tensión permanente entre el
quehacer en el aula del sistema escolar y la formación inicial de
las instituciones univer-sitarias. (Latorre, 2004). En este ámbito,
debemos reconocer que es escasa la literatura disponible sobre
el rol de los docentes en el desempeño escolar y que el
levantamiento de información de tipo cualitativo-cuantitativo del
ejercicio docente que poseen las diferentes cohortes de titulados,
se hace relevante para el análisis y la reflexión en las
instituciones educativas terciarias. (Lara, Mizala, Repetto, 2010)
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En este contexto adquiere relevancia preguntarse acerca de
¿cuáles son los “saberes” de los profesores?, ¿cómo y dónde han
aprendido dichos “saberes”?, ¿cómo “utilizan” los profesores sus
saberes?, ¿cuáles son los saberes pedagógicos presentes en las
“prácticas pedagógicas” que realizan los profesores? (Latorre, 2004)

Esta investigación ha buscado, en la consulta a los titulados,
encontrar insumos que permitan dar una mirada hacia el interior
de las mallas curriculares, conocer su percepción en relación a
los procesos, áreas, metodologías e hitos que impactan en su
formación y posterior puesta en práctica del corpus de conocimiento desarrollado en la carrera.

Para ello se consultó a titulados de las últimas tres mallas
de formación de profesores de música UMCE, 2005, 2007 y
2011, se realizaron entrevistas individuales, entrevistas
grupales y finalmente se levantaron tres categorías:
1) Formación Inicial
2) Relación Teoría y Práctica, saberes fundamentales y saberes de
experiencia
3) Necesidades de Formación Continua
Para la evaluación de la categoría Formación Inicial, se usaron dos
indicadores:
1) Aportes de la malla en la praxis del sistema escolar
2) Procesos que han favorecido el desarrollo profesional docente

La segunda categoría, Relación Teoría y Práctica, saberes
fundamentales y saberes de experiencia, se relevó a través de
dos indicadores:
1) Formación disciplinar (musical y pedagógica) y su validez en la
praxis en el sistema escolar
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2) Cuánto de los procesos de la FID ha tenido alguna tributación en
la praxis en el sistema escolar

Para la tercera categoría, Necesidades de Formación
Conti-nua, se levantaron tres indicadores:
1) Situaciones originadas en la escuela que le han permitido
visualizar algún campo de formación continua
2) Aspectos detectados que permiten visualizar un área que la malla
no consideró
3) Aspectos visualizados que obedecerían a la formación de
magíster, post título, diplomado o curso

Los resultados que se presentan, consideran las
respuestas obtenidas en la consulta a los titulados de la malla
2007, donde las referencias de los indicadores incluyen
aspectos formativos formales, informales, hitos y procesos.
En relación a “Formación Inicial, los aportes de la malla
en la praxis del sistema escolar y los procesos que han
favorecido el desarrollo profesional docente”, se pudo
establecer que algu-nos aspectos formales de la malla, como
las especialidades, las asignaturas y la exigencia académica,
son altamente valorados por los titulados ya que les entregó
herramientas básicas para el desempeño en el aula.
Entre los aspectos informales, se ha destacado que la aparente informalidad les ha permitido desenvolverse con soltura
incluso en cursos que son considerados “malditos” por otros
profesores. La cercanía, el buen trato, la confianza con que se
vive el proceso formativo del profesor del DEMUS, les ha
legado herramientas para hacer que todo acto pueda ser
transformado en algo muy pedagógico, incluso doblar papeles
y conversar durante toda la clase.
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Algunos hitos destacados son los torneos de futbol donde,
cuando se juega un partido decisivo, todo el departamento
sale a apoyar a sus compañeros. O la trasmisión de partidos de
la selección donde se vive una relación de cercanía que
demuestra que la autoridad es muy cercana y enseña a
establecer relaciones de cercanía y respeto. Se aprende que el
respeto es recíproco y eso, en el aula, ayuda.
Dentro de los procesos, se destaca las salidas a terreno y
posterior exposición que, por ejemplo, en folklore, permite
que la asignatura deje de ser algo que se conoce para pasar a
ser, uno mismo, parte de ese conocimiento.
Para la segunda categoría, “Relación Teoría y Práctica,
Formación disciplinar (musical y pedagógica) y su validez en la
praxis en el sistema escolar, Cuánto de los procesos de la FID ha
tenido alguna tributación en la praxis en el sistema escolar”, la
valoración entre teoría y práctica merece muchos reparos. El
titulado categoriza como “gigante” la diferencia entre los disciplinar musical y lo disciplinar pedagógico. Mientras lo musical es
evaluado positivamente como que “todo sirve, finalmente”, la
percepción de lo curricular, lo pedagógico aplicado, no pesa
nada, independientemente de la dependencia de la asignatura.
Así, tanto las dictadas por el Departamento de Formación
Pedagógica como por el Departamento de Música, las asignaturas
carecen de validez frente a la praxis en el sistema escolar.

Desde una mirada a los aspectos formales, las actividades
de algunas asignaturas (Principios y Fundamentos, Didáctica
de la Música, Evaluación de los Aprendizajes Musicales) se
repetían y cuando se trabajaba un modelo de planificación
(modelo T) resultó que, al llegar al sistema escolar, el modelo
estaba obsoleto desde hacía mucho tiempo. “El problema es
que cuando tienes la clase no sabes que está mal, y llegas al
colegio y no te sirve. ¡Tantos semestres que se perdieron!”
Pero también aparecen críticas a algunas asignaturas
musicales: “La formación instrumental es buena, pero carece
de aplicación metodológica y didáctica”
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Sin embargo, frente a la consulta de asignaturas que han
tri-butado directamente en la práctica, se oye al unísono la
mención de Educación Lecto Auditiva, Conjunto Instrumental,
Guitarra Folklórica, Arreglos…
En los aspectos informales que se destacan aparece la
mención a las características humanas, la diversidad, las
herra-mientas que se desarrollan para enfrentar situaciones
de aula. Se destaca que nuestro titulado, el profesor de música
de la UMCE, tiene buena llegada, cercanía, carisma, ángel. No
es un profesor autoritario o que se imponga, porque no es la
formación que, en la práctica, se recibe.
En relación a la tercera categoría, “Necesidades de Formación Continua”, nuestros titulados han manifestado que la
oferta de formación está “al debe”. Los profesores tienen 15
días para capacitarse y no hay ningún curso, ni una oferta a
través
del
CPEIP
(Centro
de
Perfeccionamiento,
Experimentación e Investigaciones Pedagógicas), por ejemplo,
que puedan tomar. Las necesidades de mención espontánea
están relacionadas con Didáctica, Metodología, Producción
musical, Inclusión, adapta-ción de los Planes y Programas del
Ministerio de Educación a niños con Necesidades Educativas
Especiales. También apare-cen menciones a derechos
laborales, Estatuto Docente, Código Laboral, fundamentado en
que, al momento de trabajar o tener un contrato laboral, el
desconocimiento de lo administrativo jurídico pesa.
Las sugerencias para el levantamiento de programas van en
una dirección que, contrariamente a lo que la universidad ofrece
de manera regular, tiende a solucionar problemas de la práctica
y la acción pedagógicas, más que a la obtención de un grado
académico “Un Magíster no te lo reconocen, no lo pagan”.

Sus propuestas son:
Seminarios de aspectos jurídicos, 2 o 3 sesiones.
Diplomado en Didáctica
Post grado para trabajar en Educación Básica o Pre Básica
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Finalmente, también consideran que sería un aporte que
ellos mismos volvieran al departamento a mostrar su
experiencia a los actuales profesores en formación.
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FORMACIÓN DE AUDIENCIA EN CHILE.
LA NARRATIVA DEL SUJETO DESDE LAS
PRÁCTICAS MUSICALES

Cristhian Uribe Valladares

Introducción
En los últimos Programas de Gobierno en Chile, se observa,
como parte de las políticas culturales, un concepto que llama la
atención y que vincula a la sociedad, la música y los distintos
espacios en que ésta se desarrolla, me refiero a la Formación de
Audiencia. Esto, sin duda, denota un cambio respecto del cómo se
venían enfocado estas políticas, las que en un comienzo
estuvieron principalmente orientadas al apoyo a los artistas a
través del fomento a la música nacional y a la creación de espacios e instituciones para su desarrollo. La dimensión que se ha
considerado en estas nuevas etapas entonces, son las personas
que participan en los eventos donde la música se manifiesta, así
como la formación y educación de éstas. Evidentemente, por el
hecho de ser los últimos destinatarios de las iniciativas políticas.
Este nuevo enfoque en el ordenamiento de tales iniciativas ha
motivado la realización de una serie de seminarios académico/
políticos, organizados y patrocinado por universidades, centros
culturales y centros de estudio sociales desde 2011 a la fecha. En
éstos han participado importantes exponentes provenientes de
distintos países, lo que ha permitido profundizar en el sentido
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de la formación de audiencia, socializando el concepto hacia
un público no especialista.
Más recientemente, en el documento Políticas del campo de
la música 2017 – 2022, generado por el Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes, recientemente elevado a la condición de
Ministerio, se destaca la importancia de la música como parte del
“desarrollo humano integral, a nivel emocional, cognitivo, social
y cultural”. Insistiendo en el fortalecimiento de “la educación
musical en el sistema escolar”, la “formación de audiencias”, así
como “en el desarrollo y proyección de talentos…”. (Ottone,
2017). En consecuencia, esto significa que al concepto
“audiencia”, se le ha dado una categoría epistémica.

Es importante destacar el énfasis puesto en el concepto
ac-ceso, que visto desde una perspectiva económica se traduce
en la posibilidad de que las personas participen de las
actividades, independientemente de su poder adquisitivo;
fortaleciendo de paso, la equidad de la política y el sentido
democrático del mo-delo, siendo la gestión cultural el eje que
articula este énfasis. El objetivo, entonces, es favorecer el
consumo de la cultura y las artes, orientando las acciones
hacia diversos fines: ideológicos, políticos y/o económicos.
Sin embargo, al abordar el concepto desde el punto de
vista de la formación, se entiende que éste se orienta hacia el
desarrollo del conocimiento y la posibilidad de comprensión
del contenido de las distintas actividades; para el caso que nos
interesa: de la música. Pero también del conocimiento de
otros códigos que forman parte del rito de este arte, cuestión
que abordaremos más adelante.
Queda claro que el fomento por sí solo no garantiza el
cono-cimiento, el goce, ni mucho menos el consumo de la
producción artística. Para que esto sea posible, las autoridades
han consi-derado hacerse cargo de la formación de los
receptores, a través de diversas actividades e iniciativas
orientadas a la educación y el conocimiento de los códigos
sociales que conlleva, en los distintos niveles que ésta se da.
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Sin embargo, es frecuente encontrar en la literatura en que
se sustenta la construcción de políticas públicas, referencias a la
dificultad que conlleva el proceso de implementación (Ta-mayo,
1997). Esto por dos razones que son fáciles de detectar: la
primera, dice relación con problemas no previstos en su construcción inicial y que surgen producto del intento de cambiar a
las personas desde un estado o condición a otro; y la segunda,
por el hecho de que las políticas se relacionan con intereses y
visiones de mundo, que entran en tensión al generar los cambios
aludidos. Dicho de otra manera, toda política tiene como misión
un cambio; y si hablamos de una que se relaciona con formación,
aunque participe del buen propósito de vincular a la sociedad
con el arte o la música, ésta no estará exenta de la carga y de la
tensión que generan la visión de mundo que porta.
Asimismo, dado que toda política aspira a que mediante los
distintos mecanismos asociados a la implementación –difu-sión,
educación o escuelas de talentos—, la sociedad participe
activamente de ella, se espera que las actividades colaboren con
la transmisión del mensaje más profundo que que la sustenta,
generando una adhesión, una identificación y ojalá una emoción
positiva con ella. Es como funciona la ideología, además: naturalizando su actividad (Uribe, 2008). En esta lógica, se trata de
implantar un modelo de cultura que se expresa mediante una
determinada sonoridad musical y un tipo de práctica o rito.

Lo anterior nos lleva a pensar que la música cuando se
ins-tala en un espacio de interés político, cumple una función
que va más allá de su posibilidad expresiva. Se transforma en
un dispo-sitivo (Agamben 2001; Deleuze, 1999), en una
herramienta que sirve a los propósitos de esta idea que se
pretende desarrollar: su ideología.
Asimismo, considerando que la audiencia es la gente que
escucha, la que oye los mensajes de la música; música,
además, que es usada con una intención, entonces nos
preguntamos, ¿cuál es el sujeto que se proyecta en esa visión
de mundo que porta esa música? Pero también, ¿de qué
manera responde la audiencia a esa intención de cambio?
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Hoy hablamos de audiencia, pero podría ser: el público,
las masas o distintas denominaciones que la denotan, es decir,
inde-pendientemente de los cambios de nombres o de los
conceptos en que ésta se expresa, es posible pensar que en
esta materia existe una matriz que fue instalada hace mucho
tiempo: a co-mienzos del siglo XX y que a la fecha sigue
intacta, sólo que en la actualidad cambió de nombre y se ha
instalado en el marco de un modelo de mercado.
Antecedentes del modelo de formación de audiencia
La idea de audiencia y su formación, sin embargo, es de
larga data. La podemos pesquisar ya en el siglo XIX, cuando se
intentaba crear una institucionalidad para la naciente república.
Se pensaba que era necesario incorporar al país en la órbita de
los centros más desarrollados: conocer sus formas de expresión
y valorar la producción artística (Merino, 1981). Claro que el
alcance de esas iniciativas no lograba traspasar los límites de una
sociedad segmentada, donde los conceptos civilización y
barbarie establecían la diferencia entre la élite y el pueblo. Y en
este sentido, el modelo que se seguía era Europa; ése era el
espejo en que se miraba la élite política y social del país en
materia de cultura y artes. El esfuerzo de la época estuvo
orientado a la cre-ación de una institucionalidad para el estudio
de la música, más que ocuparse de quienes la escuchaban en los
distintos espacios en que ésta se daba (Sepúlveda, 1911). Sin
embargo, es ya en el siglo XX cuando algunos grupos se dan a la
tarea de incorporar al Estado en la formación musical.
Estas iniciativas se llevan a cabo en el contexto de una serie
de reformas en distintos niveles, dada la profunda crisis que
vivía el país en materia de educación en general. En 1920 se
promulgó la Ley de Instrucción Primaria con el objeto de darle
“estabilidad” al convulsionado ambiente educativo; se intentaba
así, establecer mecanismos de control y “pacificación social” a la
sociedad, dada la emergente actividad de grupos socialistas y
anarquistas, que en el marco de la llamada Cuestión Social,
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pujaban por crear escuelas para niños y adultos, dado el alto
grado de analfabetismo de la población y el estado de
abandono en que ésta se encontraba (Reyes, 2014).
Sabido es que el arte siempre estuvo presente en estos grupos de acción popular, ya sea mediante la publicación de escritos
literarios en la prensa obrera; en actividades llevadas a cabo en
sindicatos, Sociedades de Socorros Mutuos y agrupaciones de
obreros; o la incorporación de asignaturas en los programas de
estudio en las escuelas creadas por este sector. Con relación a la
música, evidentemente, tanto la sonoridad de los instrumentos,
como los referentes musicales practicados, eran los que estaban
a su alcance; entre los que se cuentan: canciones de moda, en
algunos casos con letras adaptadas a sus problemas o ideales; el
folclor; así como también las agrupaciones musicales tipo Estudiantinas, que se multiplicaban a lo largo del país traspasado
todo tipo de barreras sociales y culturales (Andreu, 1995; Cruzat y Devés, 1985, p. 146; Grez, 2007, p. 69 y 357 a 392; Revista
Música, III/8, 1922).
Paralelamente, intelectuales y artistas provenientes de las
aristocracias, agrupados en Sociedades al modo europeo, tales
como El grupo de Los Diez, la Sociedad de Artistas Independientes, Sociedad Bach, Grupo Montparnasse, etc., levantaban propuestas más ambiciosas, con el objeto de despertar a la sociedad
del, para ellos, “letargo decimonónico” y hacerla sintonizar con
las corrientes modernistas de la época. Esto lo hicieron mediante
la publicación de artículos en revistas especializadas o escritos
de prensa, como la Revista de los Diez; la Revista Marsyas de la
Sociedad Bach; las publicaciones de Jean Emar “Notas de Arte”,
en el diario La Nación; la revista Música, dirigida por el profesor
Aníbal Aracena, entre otras.
En materia de música, quien lideró esta batalla fue la mencionada Sociedad Bach (1924 – 1928), dirigida por el abogado,
compositor y académico Domingo Santa Cruz Wilson (1899 –
1987). Mediante la organización de conciertos de música coral y
sinfónico, la creación de un conservatorio privado, múltiples
escritos de prensa en diarios de circulación local o en su men73
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cionada Revista Marsyas, mantuvieron una constante disputa
con autoridades de la época (Marsyas, p. 99). El objetivo era
imponer un cambio en materia de formación y la instalación
de un nuevo referente estético en música, que reorientara el
“añejo gusto de las tertulias de salón” y de la lírica del Teatro
Municipal de Santiago, que ya no sintonizaba con los nuevos
tiempos (Salas Viu, 1951).
Entre las funciones que se propuso esta agrupación, estaba
la de “velar por el correcto desenvolvimiento de la cultura
musical en Chile”; tarea que, como escribió Santa Cruz, “los
trasformaba en supervisores y sensores de cuanto sucedía y,
lógicamente, en peligro público para quienes nosotros
estimáramos nocivo al arte del país” (Santa Cruz, 2007; p, 168). Y
en la mira de esta cofradía estaba, por supuesto, el Conservatorio
Nacional de Mú-sica, donde el referente estético era la
producción italiana, tanto en lo instrumental, vocal, como en el
modelo de educación. Pero también los dardos apuntaban hacia
el folclor nacional (Leng, 1927) y el gusto por la música popular,
la que ya se difundía a través de discos y la radiofonía. Todo esto
estaba proscrito en el gusto de la llamada “hermandad Bach”.

Por el contrario, ellos se reconocía en compositores
alema-nes, rusos, austríacos, franceses; siendo el mismo Bach,
Mozart, Beethoven, Wagner, Debussy, Ravel, quienes
representaban sus ideales. En este caso, era la música
sinfónica, la música coral – Palestrina o Tomás Luis de
Victoria— y la sonoridad del piano, la que los convocaba, pues
consideraban su producción como arte superior.
A poco andar, y con apoyo de diversos políticos, la propuesta
levantada por esta agrupación reemplazó los programas del Conservatorio Nacional y terminaría por imponerse como modelo de
formación una vez realizada la reforma de educación artística que
incorporó al Conservatorio y a la Escuela de Bellas Artes a la
Universidad de Chile, en 1928 (Santa Cruz, 2007; p. 265).

De aquí en adelante, se implantaría un paradigma estético y
administrativo que traspasó toda relación entre música e ins-
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titucionalidad en Chile (Santa Cruz, 2007; p. 265). Durante casi
cincuenta años esta casa de estudios estableció un modelo de
desarrollo artístico-musical que operó de manera hegemónica en
todo el país; estructurando las bases de todo lo que se debía
estudiar y proyectar en materia de música. Santa Cruz, posteriormente elegido decano de la Facultad de Artes y más tarde de
la Facultad de Ciencias y Artes Musicales de la Universidad de
Chile, fue, en cierto sentido, el gran articulador de estas decisiones, tanto respecto de la gestión, como de la enseñanza en
las distintas carreras: composición, interpretación, educación e
investigación; así como la extensión musical. Por esta razón, el
hecho de seguir sus pasos permite ir conociendo el entramado
profundo que subyace al desarrollo de la música en Chile en el
pasado siglo. Pero muy especialmente, permite entender hasta el
día de hoy lo que encarna la formación de audiencia y la implantación de un modelo cultural.

En un escrito publicado en la Revista Musical Chilena, ya
en 1946, referido a la vida musical y “las masas” –como se
llama-ba a la audiencia en ese entonces—, Santa Cruz escribió:
“Nos [propusimos] examinar, a la luz de la realidad, cómo
funciona nuestra vida musical y qué papel juegan en ella las
minorías que están cerca de sus manifestaciones”,
refiriéndose a la élite asidua a conciertos; “y la masa de
ciudadanos que todavía no participa de ellas y casi las
desconoce”, refiriéndose al resto de la población. Y seguía:
… desde que existe la radio y sus receptores [la
música] está en los sitios más insospechados, uno
suele tener la sorpresa de encontrar, como nosotros lo
hemos cons-tatado, a una familia campesina limpiando
los porotos (feijao) de su cosecha, al son para ellos
natural de una sinfonía de Beethoven o de la Kleine
Nachtmusik de Mozart. (Santa Cruz, 1946)

En el mismo escrito, Santa Cruz más adelante señala:
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Hemos tenido ocasión de escuchar en un fundo, no hace
mucho tiempo, en donde alguien se propuso crear un
coro, a niñas y muchachos del campo, cantando obras
polifónicas del Renacimiento y corales de Bach, a cuatro
voces, afinadas y correctas […] Todos los que se han ocupado del folklore, han constatado la facilidad popular, el
ingenio con que inventa y varía los bailes y las melodías…

El autor de esta nota no da señales de quien era el impulsor
o impulsora de esta iniciativa, pero no es difícil imaginar que
debe haber sido alguno de los miembros de la Sociedad Bach o de
su grupo de amigos, entre los que se sabe poseían grandes
extensiones de tierra en la zona central del país.

Conclusión
Es importante destacar varios hechos que parece
altamen-te significativos y que nos dan cuenta del actual
estado de la cuestión:
• Primero, que a la fecha no existe un conservatorio apoyado por el
Estado chileno que se haga cargo de la práctica musical del folclor,
del estudio de los instrumentos autóctonos o de las distintas
estéticas musicales no reconocidas en el canon europeo de música
de concierto; y si lo hace, sólo es a través de estudios de carácter
científico, pero nunca de su posibilidad expresiva;
• Segundo, que uno de los proyectos más importantes financiados
por el Estado chileno, orientado fundamentalmente a niños de
escasos recursos o en riesgo de vulnerabilidad, es la Fundación de
Orquestas Sinfónicas Infantiles y Juveniles, las que se reconocen en
el modelo heredado de la Universidad de Chile; y,
• Finalmente, que, en la base de la formación de profesores de música
de las distintas universidades del país, aun cuando ya no tienen que ver
con la Universidad de Chile producto de la reforma de 1980, sigue
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imperando el estudio y la práctica de las escuelas y las estéticas de tradición europea propuesta por la Sociedad Bach y Domingo Santa Cruz.

Dado lo anterior, es evidente que el ordenamiento social
iniciado a fines de la década del veinte en el pasado siglo, en
materia de educación se apoyó en un modelamiento estético
que se ha mantenido vigente hasta la fecha.
Desde las propuestas alternativas, como fueron las
escuelas populares o iniciativas similares donde se
practicaban otras ex-presiones, finalmente no lograron el
impacto esperado por sus propulsores, dado que estos
mismos se asimilaron al ordena-miento político iniciado con la
reforma constitucional de 1925, así como al modelo cultural
resguardado por la Universidad de Chile.
Por otro lado, si bien el apoyo del Estado al desarrollo de
la música ha pasado por distintos momentos, incluida
profundas crisis –como fue durante los diecisiete años de la
dictadura—, respecto de la formación de audiencia, se sigue
reconociendo en el modelo artístico antes dicho. Es decir, no
ha habido política de formación de audiencia con relación a
otras expresiones que el mismo Estado ayuda a financiar, a
través de apoyo a la industria musical.
Aún cuando no se ha podido profundizar en esta ocasión,
la propuesta estética que finalmente se instaló de manera
hegemó-nica en el país, operó a través de prácticas musicales
y ritos que ordenaron y moldearon no tan sólo a quienes
estudian, crean o ejecutan la música, sino también en quienes
la escuchan y asisten a conciertos. Ello pues, ésta se realiza en
espacios y con protoco-los propios de una sociedad civilizada,
moderna y desarrollada. Basta observar que en los conciertos
que anualmente ofrecen las 450 orquestas FOJI, se traduce en
una asistencia de miles de personas, entre familiares y amigos
de los niños y jóvenes intérpretes, que ni tradicional ni
cotidianamente frecuentan esa estética.
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Para terminar, aun cuando a la sociedad le son familiares los
códigos propuestos por estas políticas, mayoritariamente se
identifican con músicas que circulan a través de los medios de la
industria, la que no forma parte de la Formación de Au-diencia.
De hecho, según reciente investigación, tanto los niños y
familiares de los integrantes de las orquestas mencionadas,
manifiestan escuchar cotidianamente música mediatizada, aún
cuando consideran que es superior la música que ellos ejecu-tan.
Se observa, entonces, la paradoja de que la sociedad en un
sentido desborda los intentos hegemónicos de la política, pero se
asimila en la estética de la música de concierto. Dicho de otra
manera, el dispositivo música termina siendo eficaz en su intento
de moldeamiento de un sujeto social.
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EMBARQUE NESSE TREM: CAMINHOS PEDAGÓGICOS
PARA O TRABALHO COM LETRAMENTOS

Ormezinda Maria Ribeiro
Maria Marlene Rodrigues da Silva

A proposta didática que apresentamos foi desenvolvida em
um dos módulos do Curso de Especialização “Letramentos e
Práticas Interdisciplinares” destinado a professores de 6º. ao 9º.
ano da rede pública de ensino do GDF, cujo objetivo foi levar os
alunos-professores a repensar suas práticas pedagógicas e a
construir um projeto coletivo passível de aplicação em suas
escolas de origem. O curso foi ofertado em um ambiente de
Aprendizagem Moodle para aproximadamente 400 professores
das diversas disciplinas escolares. A linha teórica centrou-se nos
estudos sociointeracionistas de Vygotsky em especial quanto à
Zona de Desenvolvimento Proximal e também no dialogismo de
Bahktin.
O trabalho foi realizado durante o módulo “Letramentos e
Práticas Pedagógicas: construindo espaços interdisciplinares”
desenvolvido em quatro unidades/semanas. Neste módulo foi
utilizada a metáfora do trem para propor uma construção cole-tiva
e interdisciplinar de um trabalho pedagógico envolvendo as
diversas disciplinas escolares. No início do módulo, houve um
momento presencial no qual foi apresentado o caminho a ser
percorrido para a construção interativa do trabalho interdisciplinar, este constituiu momento interativo entre as duas professoras
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da disciplina, tutores e alunos. A unidade foi dividida em quatro
momentos: Em “O que vamos ver?”, foi o momento de explicar aos
alunos-professores o objetivo da unidade e informá-los acerca dos
constructos teóricos discutidos durante a semana; em “Nossas
primeiras reflexões” apresentamos um texto teórico e dialogamos
com os alunos-professores sobre as informações nele contidas; Em
“Nossas propostas didáticas” apresentamos o espaço de uma escola
fictícia, a “Escola da Ponte” e demonstramos por meio de propostas
didáticas como os professores dessa escola trabalham sob a
perspectiva interdisciplinar apoiados em gêneros textuais
diversificados; “Em Vamos construir nossas aulas”, os professores
foram instigados a criar suas próprias propostas para, posteriormente, aplicá-las em uma escola real. Esta parte caracterizou o ápice
do trabalho, pois muitas propostas interessantes foram
apresentadas e uma longa e proveitosa discussão sobre elas foram
levantadas e partilhadas no Fórum de Discussão.
Como resultado, foram apresentadas ricas variedades de
trabalhos interdisciplinares pautadas em reflexões consistentes e
amadurecidas sobre a práticas do letramento social e seus desdobramentos, com o emprego dos mais diversos gêneros textuais.

Embarque neste trem!
É preciso se liberar das ‘amarras’, não jogar fora simplesmente o passado e toda a sua história; o que é preciso é
considerar o passado como presente histórico. O passado,
visto como presente histórico, é ainda vivo, é um presente
que ajuda a evitar as arapucas... Frente ao presente histórico, nossa tarefa é forjar outro presente, ‘verdadeiro’, e
para isso não é necessário um conhecimento profundo de
especialista, mas uma capacidade de entender historicamente o passado, saber distinguir o que irá servir para
novas situações de hoje que se apresentam a vocês e tudo
isso não se aprende somente nos livros. [...] Na prática,
não existe o passado, o que existe é o presente histórico.
(Lina Bo Bardi).
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Nesse texto, convidamos o leitor a embarcar em um trem,
fazendo um passeio de fantasia para, numa relação metafórica,
compreender como se dá o processo de letramento ao longo da
formação de cada ser em educação, conscientes de que esse
processo se instaura nos vários espaços de convivência e de
imersão social e que a escola é apenas um espaço privilegiado de
letramento. Numa analogia com a viagem de trem, a escola seria
a máquina que puxa os vagões, que, por sua vez seriam os
diversos espaços organizados de promoção de letramentos e as
estações seriam os espaços de partilha e de convivência em que
reúnem, chegam ou partem os agentes de/em letramentos.
Cada estação tem um nome, como um ponto de referência, mas
agrega a diversidade de pessoas que têm ali um ponto de par-tida
ou de chegada, todavia, o que a caracteriza é a multiplicidade de
seres que interagem. Nesse nosso passeio, nos trilhos dessa estrada,
vamos, a cada estação, somando experiências e agre-gando valores
e aprendizagens, procurando entender como se dá o processo de
letramento, numa perspectiva interdisciplinar.

Assim como na viagem de trem, em que cada parada, nas
várias estações, agrega pessoas diferentes, com etnia, fenótipo,
formação e ideologias diversas, com suas histórias e modos particulares de compreender a vida, as estações interdisciplinares
são um convite você a somar as contribuições das diversas áreas
e a vivenciar a experiência ímpar de enredar os incontáveis conteúdos que fazem parte desse processo.
É importante ressaltar que cada momento e cada experiência

é única e irrepetível, e é enriquecida com a experiência
também única e irrepetível compartilhada com aqueles que
entram nas diferentes estações de nossas vidas seja no âmbito
pessoal ou profissional.
Uma viagem nos trilhos da interdisciplinaridade
Nosso objetivo neste artigo é suscitar reflexões sobre as
práticas interdisciplinares na escola. Fazendo uma analogia a
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uma viagem de trem, construímos uma proposta didática com os
professores da rede pública de ensino do Governo do Distrito Federal- GDF matriculados no Curso de Especialização “Letramentos e Práticas Interdisciplinares”. O curso destinado a
professores de 6º. ao 9º ano, ofertado em um ambiente de
Aprendizagem Moodle para, aproximadamente, quatrocentos
professores das diversas disciplinas escolares, teve como
objetivo principal levar os alunos-professores a repensar suas
práticas pedagógicas e a construir um projeto coletivo passível
de aplicação em suas escolas de origem.

O objeto de nossa demonstração está pautado em um dos
módulos do curso, “Letramentos e Práticas Pedagógicas: construindo espaços interdisciplinares” desenvolvido em quatro
unidades/semanas. O trabalho foi realizado durante o módulo,
cuja linha teórica centrou-se nos estudos sociointeracionistas
de Vygotsky em especial quanto à Zona de Desenvolvimento
Proximal e no dialogismo de Bahktin.
Nesse módulo foi utilizada a metáfora do trem para propor
uma construção coletiva e interdisciplinar de um trabalho pedagógico envolvendo as diversas disciplinas escolares. No início do
módulo, houve um momento presencial no qual foi apresentado
o caminho a ser percorrido para a construção interativa do trabalho interdisciplinar, constituindo em um momento interativo
entre as duas professoras da disciplina, os tutores e os alunos.
A unidade foi dividida em quatro momentos. Em “O que
vamos ver?”, foi o momento de explicar aos alunos-professores
o objetivo da unidade e informá-los acerca dos constructos teóricos
discutidos durante a semana; Em “Nossas primeiras reflexões”
apresentamos um texto teórico e dialogamos com os alunosprofessores sobre as informações nele contidas; Em “Nossas
propostas didáticas” apresentamos o espaço de uma escola fictícia, a
“Escola da Ponte” e demonstramos por meio de propostas didáticas
como os professores dessa escola trabalham sob a perspectiva
interdisciplinar apoiados em gêneros textuais diversificados; “Em
Vamos construir nossas aulas”, os professores foram instigados a
criar suas próprias propostas reunindo, na
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forma de um projeto interdisciplinar, as experiências vividas, as
histórias e textos coletados, nos mais variados gêneros textuais,
para, posteriormente, aplicá-las em uma escola real que respeite
as idiossincrasias pessoais e as agregue em um trabalho coletivo.

Estação Ariano Suassuna: um convite a compartilhar
histórias de vida e de leituras na escola
A verdadeira universalidade respeita as singularidades
locais. Todos entram com sua parte, compondo a vasta
sinfonia da cultura. (Ariano Suassuna)

A viagem metafórica é iniciada, com o convite aos cursistas a
embarcarem na Estação Ariano Suassuna, que homenageia esse
grande nome da cultura e da literatura brasileira. A proposta a
embarcar nesta estação traz em seu bojo o convite para que os
cursistas considerem a perspectiva de rememorarem os seus conhecimentos pessoais e acadêmicos para serem compartilhados
com os novos companheiros de viagem.
Em cada estação novos embarques, novas descobertas, novas
fotografias e novas paisagens são agregados, compartilhados e
reelaborados. Cada estação traz a base disciplinar, mas não se
prende a ela. Assim, como um vagão que se atrela ao outro, propõese a construção da interdisciplinaridade no conjunto das disciplinas
amarradas com os saberes pessoais e profissionais.

Estação irmãos Vilas Boas: uma parada onde o local e
o universal se encontram
A história é a geografia no tempo e a geografia é a
história no espaço”. (Elisée Réclus)

Na Estação Irmãos Vilas Boas, que homenageia esses expoentes da nossa História, desbravadores da geografia brasileira e
defensores da causa indígena, o cursista é convidado a compartilhar as experiências somando conhecimentos sobre o espaço
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físico e os momentos históricos, em uma perspectiva que
coloca em relevo não só a paisagem, mas também a geografia
humana, econômica e social dos cidadãos brasileiros.
As disciplinas temas dessa estação e que convidam os
pas-sageiros ao embarque são a História e a Geografia,
contudo, elas agregam os conhecimentos específicos de outras
disciplinas criando um novo contorno, lembrando que o
encontro com o novo implica o respeito ao velho.
Nessa viagem, é importante considerar que o olhar sobre a
História e o ambiente de hoje se assentam na História e na paisagem do passado. Nesses trilhos vislumbramos a necessidade
de privilegiar o encontro com o novo, com o inusitado, em sua
revisita ao antigo. Assim, nos remetemos à memória em toda sua
polissemia, buscando estratégias metodológicas já consagradas,
interrelacionadas a metamorfoses de metodologias e de propostas criativas na medida em que a viagem prossegue.
Estação Luiz Antônio Marcuschi: uma pausa para o diálogo e a
tessitura na partilha de conhecimentos por meio da linguagem
As palavras são o fio condutor onde amarramos nossas
experiências.” Aldous Huxley

Ao embarcar na Estação Luiz Antônio Marcuschi, homenageamos esse grande nome da Linguística brasileira e que se
dedicou ao estudo dos gêneros textuais e à análise da conversação trazendo um novo foco para o trabalho com a Leitura e
Produção de Textos.
Nesta estação, o cursista é convidado a dialogar com os demais passageiros sobre o processo de tessitura dos textos nos
mais variados gêneros, ao tempo em que constrói uma ponte
com as diversas áreas do conhecimento, lembrando sempre de
que a linguagem é o elemento nuclear de todas as disciplinas e
que ler e escrever é um compromisso de todas as áreas.
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Ensinar a ler e a escrever são primordialmente tarefas da
escola, desafio indispensável para todas as áreas/disciplinas
es-colares, uma vez que ler e escrever são os trilhos sobre os
quais se movimentam todo o saber acadêmico.
Em cada estação, destacamos o papel do professor responsável por uma disciplina, contudo, com o compromisso de
estabelecer a relação sempre necessária entre as habilidades de
leitura e o conteúdo especifico de cada área do conhecimento. O
professor é aquele que apresenta as diferentes possibilidades de
leitura: nos mais variados gêneros. Assim, poemas, notícias,
receitas, paisagens, imagens, partituras, sons, gestos, corpos em
movimento, mapas, gráficos, símbolos, obras de arte aproximam
o leitor de um universo cada vez mais amplo. O professor será o
condutor dessa viagem, contribuindo para o desenvolvimen-to
da capacidade de interpretar e estabelecer significados dos
diferentes textos, criando e promovendo variadas experiências,
situações novas, que levem a uma utilização diversificada do
ler/escrever.
Nessa perspectiva, é importante que cada professor em sua
disciplina vincule – por meio da produção escrita – conteúdos e/
ou conceitos específicos da área em que atua com a vida de seus
alunos, solicitando-lhes que escrevam sobre aspectos de suas
vivências socioculturais, propondo que esses textos sejam lidos
para os colegas e discutidos em sala de aula. Como condutor dessa viagem, o professor suscitará no aluno o interesse e o desejo
de partilhar novos conhecimentos, adquiridos em cada estação.

Estação Portinari: um momento em que arte, cotidiano
e cultura se entrelaçam
O fim da arte é quase divino: ressuscitar, se faz
história; criar, se faz poesia. Victor Hugo

Ao embarcar na Estação Portinari, o professor-cursista é
convidado a fazer um passeio pelas cinco regiões brasileiras e a
conhecer o trabalho artístico desse gênio das Artes que, depois
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de embarcar em um trem aos quinze anos, para o Rio de Janeiro, matriculou-se na escola Nacional de Belas Artes, onde teve
ensinamentos sobre a arte acadêmica o que lhe permitiu
ganhar em 1928 o Prêmio de Viagem ao Estrangeiro da
Exposição Geral de Belas Artes e foi para a França. Mesmo
distante do Brasil, Portinari não só se tornou o maior e mais
consagrado pintor brasileiro, como projetou o seu país nas
inúmeras telas em que o retratou com estilo e cores
inigualáveis a realidade sócio his-tórica e política do Brasil.
No decorrer da viagem, por meio da obra de Candido Portinari, os passageiros são instigados a refletir acerca de complexidades próprias da cultura brasileira, sem deixar de considerar
todos os demais aspectos que trazem na bagagem, provindos de
conhecimentos e da leitura de mundo adquiridos nesse trajeto.
A obra de Portinari é um texto pictórico e a sua leitura impli-ca
adentrar em suas formas, linhas, cores, volumes e movimentos. Por
ser um sistema simbólico, de representação, a subjetivi-dade
contida na arte proporciona uma infinidade de leituras e
interpretações que permitem o imbricamento das informações do
leitor e de suas experiências anteriores, de suas vivências,
lembranças, imaginação, enfim, do seu repertório de saberes
adquirido ao longo do trajeto e partilhado em cada estação.

Assim, as questões representativas das múltiplas relações
sociais do Brasil reveladas por Candido Portinari levam à
reflexão sobre os diversos conteúdos implícitos e explícitos
nas imagens que retratou.
A partir da obra de Portinari, emerge a possibilidade de
se trabalhar a sociedade brasileira, valorizando suas belezas e
ri-quezas, as dimensões sociais e políticas dos cenários
retratados, ressaltando a importância da sustentabilidade e de
potencializar nos jovens o sentimento de amor pelo nosso
país, pela nossa gente e pelos saberes e fazeres brasileiros. As
imagens proje-tadas por esse artista rementem não só ao
contexto histórico e geográfico, mas às condições econômicas,
de saúde e de trabalho do povo brasileiro.
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Nesse sentido, as contribuições das disciplinas Ciências e
Matemática são essenciais para um alinhavo de saberes que
perpassam pela linguagem mediada pela arte, cultura e literatura e
são simbolicamente representadas por números que se dese-nham
não na dimensão aritmética, mas na dimensão da ética, da estética e
da retórica que delineia o processo de construção da obra artística,
e vai além, possibilitando a compreensão da realidade do aluno e da
realidade de outros povos. Nesse sentido, embarcar nessa estação
chama ao compromisso com a formação do cidadão crítico e
consciente de seus deveres políticos e sociais.

Portinari pintava as cenas do cotidiano rural e retratava a
situação de brasileiros condenados a regimes de trabalho
exaustivos, sem nenhuma preocupação com a saúde, ou com a
dignidade humana, também retratada em clássicos de Portinari
como “Os retirantes” e “Criança morta”, tristes quadros que nos
mostram uma realidade a que tantos são condenados.
As diversidades temáticas e estéticas das obras de Portina-ri
perpassam, de forma transversal, as atividades e disciplinas
curriculares, possibilitando a realização de projetos de trabalho
significativos e interculturais, por essa razão, a Estação Portinari
foi eleita como o ponto de partida para a construção da proposta
de um projeto interdisciplinar, uma vez que a obra de Candido
Portinari ultrapassa o âmbito estético artístico pela contextualização dos problemas sociais brasileiros e compõe um calidoscópio que reflete a ideia de um projeto interdisciplinar.
Estação Ubiratan D’Ambrósio: a linguagem matemática articulada com a vida, valores simbólicos, crenças e costumes
Nunca será um verdadeiro matemático aquele que não
for um pouco de poeta. (Karl Weierstrass).
Matemática, de modo algum, são fórmulas, assim como
a música não são notas. (Y Jurquim)
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No embarque na Estação Ubiratan D’Ambrosio, o professor
é convidado a agregar os conhecimentos trazidos à política da
etnomatemática. Essa estação homenageia o educador e
matemá-tico brasileiro, um dos pioneiros no estudo da
etnomatemática, hoje considerada uma subárea da História da
Matemática e da Educação Matemática, com uma relação
muito natural com a Antropologia e as Ciências da Cognição.

Aqui colocamos em relevo a contribuição da Matemática
para além da aritmética, da geometria e da álgebra. Situando-a
na dimensão da linguagem, seus códigos remetem-nos ao
caráter antropológico, com um indiscutível viés político que,
incorpo-rando a ética, focaliza-se na recuperação da dignidade
cultural do ser humano.
Nas trilhas da proposta de D’ Ambrosio, embarcaremos na
concepção de uma matemática praticada por grupos culturais,
como comunidades urbanas e rurais, grupos de trabalhadores,
classes profissionais, crianças e sociedades indígenas, e tantos
outros grupos que se identificam por objetivos e tradições comuns.
Apesar da ênfase na Matemática, como uma disciplina base,
a proposta é um estudo da evolução cultural da humanidade no
seu sentido amplo, a partir da dinâmica cultural que se nota nas
manifestações matemáticas. O ponto de partida é o exame da
história das ciências, das artes e das religiões em várias culturas,
mapeando as relações entre o desenvolvimento das disciplinas
científicas, das escolas artísticas ou das doutrinas religiosas e o
contexto sociocultural que também aborda as relações íntimas
entre cognição e cultura.

Assim, ao embarcar nesta estação, os professores irão
com-patibilizar Cognição, História e Sociologia do
Conhecimento e a Epistemologia Social num enfoque
multicultural, nas trilhas da análise de práticas matemáticas
em diversos ambientes culturais.
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Estação Vital Brazil: as múltiplas interconexões entre
His-tória, linguagem e ciências
Não se conhece completamente uma ciência enquanto
não se souber da sua história.” (Comte)

Embarcando na Estação Vital Brazil que homenageia um
importante médico cientista, imunologista e pesquisador
biomé-dico brasileiro, de renome internacional, o professor
cursista é convidado a compartilhar experiências com os
demais professo-res e a trazer contribuições de seu cotidiano
para esse universo sempre em construção que é a ciência. A
história de vida desse homenageado já é um convite a
entendermos que a Ciência é feita de História, de Linguagens,
de Cenários, de Números e que compreende a Cultura e a
Literatura, uma vez que ciência possibilita a ampliação da
leitura de mundo, questionando e apresentando novas
perspectivas para a análise dos eventos que cercam os alunos.
A linguagem própria da ciência ao usar um modo particular
para explicar e construir o mundo que nos cerca e todas as interrelações possíveis entre nós mesmos e o mundo aproxima-se da
linguagem escrita, buscando objetividade da identificação de
coisas e processos por registros impressos, enfatizando produtos
do trabalho cientifico, na maioria das vezes apresentada de modo
impessoal e explicativo por meio de conceitos que necessitam ser
traduzidos para serem apreendidos de forma a estabelecer
relações significativas com as demais formas de ler o mundo.
Vital Brazil demonstrou preocupações sociais e foi o criador
de uma das primeiras escolas que alfabetizavam crianças de dia e
adultos à noite, além de ter orientado o homem do campo sobre
animais que deveriam ser preservados para ajudar no equilíbrio
da natureza. Embarcando na história de sua vida, vemos que esse
médico-educador trazia no nome a marca de sua brasilidade e
interesse pelas questões de seu país. Registrado como Vital
Brazil Mineiro da Campanha, no lugar de sobrenome de família, a
despeito de ter personagens ilustres e notórios, como Joaquim
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José da Silva Xavier- o Tiradentes, do célebre empresário e
me-cenas das artes Oscar Americano e do 9º Presidente do
Brasil, Venceslau Brás, recebeu o nome de toponímicas
brasileiras por ter recebido a vida (Vital) no Brasil, em Minas
Gerais, na cidade de Campanha.
Estação Nísia Floresta: as múltiplas interconexões
entre História, linguagem e ciências
Se ensinares, ensina ao mesmo tempo a duvidar
daquilo que estás a ensinar. (José Saramago)

A Estação Nísia Floresta homenageia a educadora, escri-tora e
poetisa, Dionísia Pinto Lisboa, que ficou conhecida pelo pseudônimo
de Nísia Floresta Brasileira Augusta. Nísia é o final de seu nome de
batismo. Floresta, o nome do sítio onde nasceu. Brasileira é o
símbolo de seu ufanismo. Augusta é uma recordação de seu segundo
marido, Manuel Augusto de Faria Rocha.

Como ponto final, mas não como fim da viagem, vamos refletir sobre os Temas Transversais que perpassam as disciplinas
escolares e áreas de conhecimento e assim, mais do que conceituar transversalidade relacionando-a à interdisciplinaridade,
vamos propor a continuidade dessa viagem, aceitando o que
dizem os PCN: o projeto pedagógico deve ser um fazer conjunto
na cumplicidade entre aprender e ensinar, orientado por um
desejo de superação e transformação.

Nesse sentido, compreender a cidadania como participação social e política, assim como exercício de direitos e
deveres políticos, civis e sociais, adotando no dia-a-dia
atitudes de so-lidariedade, cooperação e repúdio às injustiças,
respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito é
organizar de maneira efetiva o conjunto de disciplinas que nos
capacitam ao exercício da cidadania.
Ler o mundo e produzir textos nos mais variados gêneros
com competência linguística e discursiva, ancorando-se nas
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diversas áreas do conhecimento é posicionar-se de maneira
crítica, responsável e construtiva nas diversas situações
sociais, utilizando o diálogo como forma de mediar conflitos e
de tomar decisões coletivas, conforme preconizam os PCN.
Trazemos a bagagem da História, da Geografia e da Cultura,
envolvida pela Literatura e pela Arte ao destacarmos as características fundamentais do Brasil nas dimensões sociais, materiais
e culturais como meio para construir progressivamente a noção
de identidade nacional e pessoal e o sentimento de pertinência
ao país e assim, mais do que fazer uma viagem para conhecer,
ensejamos valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural
brasileiro, bem como aspectos socioculturais de outros povos
e nações, posicionando-nos contra qualquer discriminação
baseada em diferenças culturais, de classe social, de crenças,
de sexo, de etnia ou outras características individuais e
sociais. Quando nos percebemos integrantes, dependentes e
agentes transformadores do ambiente, identificando seus
elementos e as interações entre eles, estamos contribuindo
ativamente para a melhoria do meio ambiente.
Nessa viagem, ao utilizar as diferentes linguagens- verbal,
musical, matemática, gráfica, plástica e corporal — como meio para
produzir, expressar e comunicar ideias, interpretar e usufruir das
produções culturais, em contextos públicos e privados, atendendo a
diferentes intenções e situações de comunicação, o professor, além
de aprender a se apropriar de diferentes fontes de informação e
recursos tecnológicos para adquirir e construir conhecimentos
deverá aprender a questionar a realidade formulando problemas e
tratando de resolvê-los, por meio do pensamento lógico, da criatividade, da intuição, e da capacidade de análise crítica.

Vislumbrando novos caminhos, novas paisagens...
A imagem da vida corresponde a uma estrada cujo fim
sempre se desloca para a frente, e quando acreditamos
tê-lo atingido, não era aquele que imaginávamos como
definitivo. (Bobbio, 1997)
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Finalmente, depois de refletirmos sobre as teorias que
em-basam nossa prática, convidamos os professores, para
juntos, construir esses novos caminhos em sua sala de aula.
Ressaltamos que a escola precisa ser viva e uma escola viva
é aquela que observa ao seu redor as relações estabelecidas
entre esse entorno e as pessoas que habitam este espaço. A
escola é viva quando prepara seus alunos para interagir com a
sua realidade em um contexto de mudanças que se
apresentam diariamente. Por isso, é importante pensar a
educação a partir de suas necessidades reais.

Sabemos que o conhecimento adquirido pelo ser humano
surgiu tendo por base a necessidade ou o interesse por certos
assuntos. Isso tem acontecido desde tempos mais distantes, a
roda, por exemplo, surgiu da necessidade de se transportar
objetos por longas distâncias e, assim, veio para facilitar tal
ação.
O objetivo deste trabalho foi o de refletir sobre o alcance do
exercício interdisciplinar que envolve idiossincrasias e não pode
prescindir do coletivo. Intencionamos também propor metodologias que minimizem as dificuldades geradas no âmbito escolar
na implementação de propostas interdisciplinares, ponderando
sobre como isso tem sido um grande entrave na educação.

Porque a proposta é dinâmica e pressupõe um
movimento interativo e cooperativo, entendemos que o
trabalho não se en-cerra nessas breves considerações que
pretenderam apenas sus-citar a iniciativa da busca de mais
conhecimentos relacionados às questões aqui brevemente
apresentadas. Esses conhecimentos podem ser buscados na
comunidade onde se situa a escola, nos livros, na mídia
impressa e televisiva ou nos sítios de busca da internet.
A lúcida reflexão do filósofo italiano Norberto Bobbio bem
figurativiza a ideia que pretendemos passar sobre as infinitas
interações possíveis em um projeto interdisciplinar, quando entendemos que as nossas contribuições pessoais devem dialogar
sempre com os conhecimentos e teorias com as quais nos depa94

Textualidades e (re)orientação social na América Latina

ramos ao longo das diversas estações nas quais embarcamos e
desembarcamos na nossa trajetória pessoal e acadêmica.
Assim, se atentarmos para o que nos ensinam os autores
com os quais dialogamos nessa viagem simbólica, veremos que é
possível alcançar uma escola capaz de adequar com criatividade
sua organização curricular e que permita aos professores a aquisição de competências e habilidades tais que os façam recriar os
seus itinerários pedagógicos de modo que seja significativa para
o aluno, e à guisa de conclusão encerramos com as sabias palavras do escritor e filósofo mineiro, Neidson Rodrigues que diz: “A
educação é do tamanho da vida! Não há começo. Não há fim. Só
há travessia. E, se quisermos descobrir a verdade da educação,
terá que ser descoberta, no meio dessa travessia”.
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PRODUZIR POESIA E APRIMORAR A ESCRITA:
CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS PARA A PRÁTICA DO
EDUCADOR EM SALA DE AULA

Manuel Carlos Montenegro Lopes da Cruz
Ormezinda Maria Ribeiro

No Brasil um alto índice do analfabetismo funcional
persiste ainda em 2017, apesar dos esforços governamentais
para uni-versalizar a alfabetização, pois um grande número de
pessoas sabe ler sem a capacidade de compreender o que lê.
De acordo com o Estudo especial sobre alfabetismo e mundo
do trabalho, produzido pelo Indicador Nacional de
Alfabetismo Funcional – INAF (INAF, 2016, p. 10): “27% das
pessoas foram classificadas como analfabetas funcionais” e
apenas 8% foram consideradas “proficientes” na língua.
Outra face do analfabetismo funcional, menos visível, é a
incapacidade de escrever. De acordo com o conceito de
analfabe-tismo funcional do INAF, o uso que um analfabeto
funcional faz da escrita é, no melhor dos casos, comparar, ler e
redigir letras e números familiares, como horários, preços,
cédulas/moedas ou números de telefone.
Entretanto, ao analisar o estudo do INAF (2016) com foco no
grupo de brasileiros que frequentam os anos finais do Ensino
Fundamental, que se estende do sexto ao nono ano de estudo,
verifica-se que uma em cada três pessoas nessa faixa de escolarização é classificada como analfabeto funcional. Reverter esse
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quadro é uma estratégia de Estado e demanda tempo e
recursos humanos e financeiros.
Que estratégias de ensino/aprendizagem em sala de aula
promoveriam um suporte para a diminuição do percentual de
analfabetos funcionais entre estudantes que frequentam os
anos finais do Ensino Fundamental? A principal evidência
científica para esta questão é um estudo do INAF que indica
que a escola-ridade aumenta o percentual de alfabetismo
funcional, ou seja, mais anos na escola resultaram em mais
alfabetizados, dentro do grupo pesquisado pelo INAF (2016).
Um terço dos alunos do Ensino Fundamental é considerado
analfabeto funcional, mas o fato de esse índice cair entre os alunos do ensino Médio sugere que a escolaridade tende a reduzir o
número de analfabetos funcionais.
É esse o problema de pesquisa que norteia o presente estudo, o qual, com base em pesquisas já realizadas, propõe como
estratégia a adoção de exercícios de escrita criativa pelos professores da disciplina de Língua Portuguesa para estudantes que
frequentam os anos finais do Ensino Fundamental.
O objetivo geral é apresentar um embasamento teórico que
subsidie a elaboração de exercícios de escrita criativa para que
professores e alunos (respectivamente, educadores e educandos,
na nomenclatura de Paulo Freire, filósofo cuja obra perpassa esta
pesquisa na sua integralidade) possam aproveitar em atividades
de experimentação e aprimoramento da linguagem. Para tanto,
adotou-se como objetivo específico a análise de exercícios de
escrita que identificam estratégias pedagógicas que permitam
aos educandos familiarizar-se com os elementos da linguagem e
apropriar-se das unidades constitutivas do texto. Além de visar a
um objetivo aparentemente técnico – o aprimoramento das
habilidades relacionadas à escrita –, o percurso metodológico
deste trabalho foi escolhido de modo a também favorecer o
desenvolvimento do sujeito nos atores envolvidos no proces-so –
educadores e educandos –, de acordo com os preceitos da
Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire (2000).
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A metodologia adotada neste estudo foi a revisão bibliográfi-ca
de obras de pesquisadores que propõem exercícios de escrita
criativa para estudantes em níveis diferentes de escolarização,
com destaque para: Pedagogia da Autonomia , de Paulo Freire
(2000); Poesia na sala de aula: subsídios para pensar o lugar e a
função da literatura em ambientes de ensino, de Pilati (2017);
Tecer textos: fios e desafios, de Ribeiro e Olímpio (2015); e ABC da
literatura, de Ezra Pound (1970). Foram analisadas também
as pesquisas sobre estratégias de produção de textos para estudantes do Ciclo I do Ensino Fundamental, disponibilizadas em
artigos no Portal Capes de Periódicos, entre 2004 e 2014.

A preferência pela escola como locus desta experiência
pedagógica não se deve, no entanto, unicamente a evidências
exclusivamente objetivas. A iniciativa de pesquisar a realidade
social pressupõe também um dado subjetivo do pesquisador. As
vivências acadêmicas e pessoais do autor desta pesquisa foram
decisivamente influenciadas pela perspectiva subjetiva na obra
do educador Paulo Freire, que não separa o ato de pesquisar de
sua atuação política enquanto indivíduo, abandonada qualquer
pretensa neutralidade, tão comum ao meio acadêmico-científico.

É natural, portanto, que derive do pensamento de Freire a
importância atribuída à interação entre educando e educador,
pois nele a relação entre os dois principais atores da escola é
vista como potencialmente transformadora da consciência de
ambos. Sob esse ponto de vista, o espaço e o tempo da escola
são capazes de produzir cidadãos que sejam sujeitos de seus
destinos, conforme está proposto em Pedagogia da Autonomia
(FREIRE, 2000).
A pesquisa está estruturada da seguinte forma: Introdu-ção,
com os objetivos, justificativa e metodologia, seguida do
Desenvolvimento Teórico, que define e conceitua analfabetismo
funcional, aborda a Escola como foco do estudo, tendo como
recorte o Ensino Fundamental – Ciclo II, com uma análise da
relação entre alfabetismo e escolaridade. Na sequência discutese a importância da produção de narrativas como prática de
aprimoramento da produção textual; a falta de programa de
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atividades para professores e a necessidade de um programa
de intervenção aos alunos para melhorar o texto produzido,
com o destaque da importância da Alfabetização, segundo
Paulo Freire. A Metalinguística, para familiarizar educandos
com os elementos da linguagem, conclui o Desenvolvimento e,
então, apresentam-se as considerações finais.
Assim, pretende-se contribuir para o debate acerca das estratégias e ferramentas de ensino/aprendizagem destinadas a
estimular a produção textual dos educandos, bem como oferecer
aos educadores de Língua Portuguesa, que atuam nas turmas do
Ciclo II do Ensino Fundamental, elementos teóricos para
atividades que visem a melhorar qualidade e a efetividade da
experiência de produção de texto, com a utilização de técnicas de
escrita criativa destinadas ao aprimoramento das competências
linguísticas dos educandos, no que se refere especificamente às
habilidades ligadas à escrita.

Definição de analfabetismo funcional
A definição de analfabetismo funcional, segundo o INAF, é
apresentada de acordo com os diferentes graus do fenômeno: “realizamos uma reconfiguração dos níveis da escala de alfabetismo do
INAF, que passamos a organizar em cinco grupos que retratam
distintas condições de alfabetismo: Analfabeto, Rudimentar, Elementar, Intermediário e Proficiente. ” (INAF, 2016, p. 3).

O indicador considera analfabeto funcional em dois subgrupos: os chamados “analfabetos” são aqueles que não conseguem
realizar a leitura de palavras e frases; os “rudimentares” são capazes de localizar informações na forma literal, em textos muito
simples (calendários, por exemplo) e em contextos do cotidiano
doméstico. De acordo com o mesmo estudo, 27% dos brasilei-ros
são analfabetos funcionais e apenas 8% dos brasileiros são
proficientes na língua. (INAF, 2016, p. 10)
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27% das pessoas foram classificadas como analfabetas
funcionais, sendo apenas 4% correspondente ao grupo de
pessoas consideradas analfabetas, já que não conseguem
realizar tarefas simples que envolvam leitura de palavras
e frases. Pode-se afirmar que a quantidade de pessoas
com idade entre 15 e 64 anos nessa condição se man-tem
estável na comparação com os resultados obtidos em
2011 na última edição do INAF Brasil, que utilizou o
mesmo corte utilizado neste estudo (menos de 95 pontos
na escala INAF). Apenas 8% dos respondentes estão no
último grupo de alfabetismo, revelando domínio de habilidades que praticamente não mais impõem restrições
para compreender e interpretar textos em situações usuais e resolvem problemas envolvendo múltiplas etapas,
operações e informações. (INAF, 2016, p. 10).

A Escala de proficiência do INAF, a Escala especial para
estudo Alfabetismo e mundo do trabalho, define assim as duas
subcategorias do analfabetismo funcional:
Analfabeto (0 < x ≤ 50) – Corresponde à condição dos
que não conseguem realizar tarefas simples que
envolvem a leitura de palavras e frases ainda que uma
parcela destes consiga ler números familiares
(números de telefone, preços, etc.).
Rudimentar (50 < x ≤ 95) – Localiza uma ou mais informações explícitas, expressas de forma literal, em textos
muito simples (calendários, tabelas simples, cartazes
informativos) compostos de sentenças ou palavras que
exploram situações familiares do cotidiano doméstico.
– Compara, lê e escreve números familiares (horários,
preços, cédulas/moedas, telefone) identificando o maior/
menor valor. – Resolve problemas simples do cotidiano
envolvendo operações matemáticas elementares (com ou
sem uso da calculadora) ou estabelecendo relações entre
grandezas e unidades de medida. – Reconhece sinais de
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pontuação (vírgula, exclamação, interrogação, etc.)
pelo nome ou função. (INAF, 2016, p. 8)

O INAF adotou como Amostra a totalidade das pessoas jovens,
adultas e idosas com idade entre 15 e 64 anos, residentes tanto em
zonas rurais quanto urbanas do Brasil. (INAF, 2016, p. 9).
Quadro 1 – Distribuição da população pesquisada por grupo de alfabetismo
Grupo

%

Nº de respondentes

Analfabeto

4%

88

Rudimentar

23%

457

Elementar

42%

843

Intermediário

23%

453

Proficiente

8%

161

100%

2002

Analfabeto + rudimentar:
analfabetos funcionais

27%

545

Elementar, intermediário e
proficiente: alfabetizados funcionalmente

73%

1.457

Total

Fonte: (INAF, 2016, p. 9).

Escola como oportunidade de intervenção no tempo e
no espaço
Diante das evidências de um analfabetismo funcional endêmico no País, elegeu-se a escola como lugar social de intervenção.
Alfabetizar a população brasileira torna-se ainda mais urgente
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ao lembrar que, embora o Plano Nacional de Educação (Lei
13.005/14) preveja que os estudantes deveriam estar alfabetizados até o final do terceiro ano do ensino fundamental (MEC, 2014),
uma em cada três pessoas que tenha tido entre um e nove anos de
educação formal ainda não pode ser considerada alfabetizada
funcionalmente (INAF, 2016). A escolha de mobilizar a população
que ocupa os bancos escolares se deve também a uma questão de
oportunidade. A escola é o principal local para uma interven-ção
social, pois é frequentada diariamente por um importante segmento
populacional do País em uma época da vida dedicada
primordialmente à tarefa de se educar. Os estudantes brasileiros
matriculados no Ensino Fundamental somavam 27.588 milhões, de
acordo com o mais recente Censo Escolar, de 2016 (INEP, 2016).

Definido o escopo do estudo, cabe apresentar o conjunto de
princípios que concatenará as ideias e práticas propostas desse
ponto em diante. Paulo Freire (2000) situa a educação enquanto
prática social dentro de um quadro maior, o mesmo que abriga
sua visão de mundo, segundo a qual educar e aprender são duas
atividades que definem nossa humanidade. A faculdade humana
de aprender distingue nossa espécie das demais criaturas do
planeta, por se tratar, segundo Freire (2000), de uma atividade
que se diferencia do “adestramento dos outros animais ou do
cultivo de plantas”, sobretudo quando se destina “não apenas
para nos adaptar, mas, sobretudo, para transformar a realidade,
para nela intervir, recriando-a”. Assim, o ato de educar, de
acordo com Freire, não significa transferir conhecimento, mas
criar as possibilidades para a produção e a construção do
conhecimento. (FREIRE, 2000, p. 76).
A definição freiriana de educação se modula, portanto, não
apenas pela postura política, mas pela filosofia à qual se vincula
Paulo Freire, segundo a qual a história é permanentemente modificável. Agentes dessa mudança, os cidadãos não estão submeti-dos
a cumprir um destino inexorável nem adotar comportamento

que seja pré-determinado por sua genética, nacionalidade,
classe social etc. “Aprender para nós é construir, reconstruir,
constatar para mudar (grifo do aautor) ”(FREIRE, 2000, p. 77).
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Alfabetização, segundo Paulo Freire
Na obra introdutória Conscientização (FREIRE,
1979), o autor apresenta a base de princípio lógico que
norteou a metodologia de alfabetização, a qual foi aplicada
pela primeira vez no início dos anos 1960, no interior do Rio
Grande do Norte. Embora, inicialmente destinada aos
adultos analfabetos do meio rural, a experiência do “movimento de Educação Popular” sintetizaria as concepções de
Freire para a educação em um método objetivo.

De acordo com o educador pernambucano, a alfabetização se encontra inserida no contexto da “práxis
humana”. O termo abrange a ação e a reflexão do ser
humano sobre o mundo e atesta, segundo o educador, a
especificidade da espécie humana. Na medida em que
um ser humano tem o potencial de agir e refletir sobre
sua ação, de perceber em que determinado ponto no
espaço e no tempo se situa – consciência –, a
experiência humana torna a espécie única no planeta.
Noutros termos, a posição normal fundamental não é
uma posição crítica, mas uma posição ingênua. A este
nível espontâneo, o homem ao aproximar-se da
realidade faz simplesmente a experiência da realidade
na qual ele está e procura. Esta tomada de consciência
não é ainda a conscientização, porque esta consiste no
desenvolvimen-to crítico da tomada de consciência. A
conscientização implica, pois, que ultrapassemos a
esfera espontânea de apreensão da realidade, para
chegarmos a uma esfera crítica na qual a realidade se
dá como objeto cognoscível e na qual o homem assume
uma posição epistemológica (FREIRE, 1979, p. 26).

Ao mobilizar justamente as potencialidades tanto de ação
quanto de reflexão do educando, o processo de alfabetização
freiriano se caracteriza por objetivar mais que simplesmente
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tornar o educando capaz de decodificar o conjunto de sinais
gráficos do alfabeto, por meio dos atos da leitura e da escrita.
Freire pretende, com seu método de alfabetização, modificar o
modo como o educando apreende a realidade. A alfabetização
consciente se presta a prover condições para que o educando
consiga educar a si mesmo. Nesse processo, em que a dimensão
linguística e a dimensão política da alfabetização mantêm-se
indissociáveis, a apreensão da realidade deixa de ser ingênua e
espontânea para o educando, tornando-se crítica e consciente.
Desta maneira, o processo de alfabetização política –
como o processo linguístico – pode ser uma prática para a
‘domesticação dos homens’ ou uma prática para sua
libertação. No primeiro caso, a prática da conscientização
não é possível em absoluto, enquanto no segundo caso o
processo é, em si mesmo, conscientização. Daí uma ação
desumanizante, de um lado, e um esforço de humanização, de outro. (FREIRE, 1979, p. 27).

Educação como emancipação
Alinhado a esses princípios, o pesquisador de literatura
Alexandre Pilati (2017) defende no seu livro – Poesia na sala de
aula: subsídios para pensar o lugar e a função da literatura em
ambientes de ensino – o que chama de “educação ativa”, a qual
não se presta a simplesmente reproduzir o senso comum e os
“valores ideológicos hegemônicos”. O processo educacional ativo se baseia, segundo Pilati, na concepção da “educação como
emancipação”, delineado pelo filósofo húngaro István Mészáros
(MÉSZAROS apud PILATI, 2017, p. 83). Pilati sugere que a existência de cidadãos emancipados é uma exigência da democracia,
conforme a proposta do filósofo alemão Theodor Adorno: “(...)
uma democracia com o dever de não apenas funcionar, mas
operar conforme o seu conceito, demanda pessoas emancipadas.
Uma democracia efetiva só pode ser imaginada enquanto uma
sociedade de quem é emancipado” (ADORNO apud PILATI, 2017,
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p. 141.). A escola foi, portanto, eleita como destinatária dos resultados pretendidos deste estudo pela vocação
transformadora do ambiente escolar.
Recorte Ensino Fundamental – Ciclo II
Definido o local da intervenção pretendida pela pesquisa,
procedeu-se a um recorte mais específico ao restringir-se a
faixa etária da amostra desta pesquisa – o Ciclo II do Ensino
Fundamental. A opção por lidar com esta faixa escolar específica deveu-se primeiramente ao fato de que foi nessa etapa da
escolarização que esse pesquisador realizou o seu trabalho de
campo, exigido para completar a disciplina Estágio Supervisionado em Língua Portuguesa e, por extensão, para obtenção
do grau de Licenciatura em Língua Portuguesa e Respectiva
Literatura do Curso de Letras da Universidade de Brasília. A
experiência acumulada ao longo de 30 horas de observação
em sala de aula em turmas de sexto e sétimo anos do Centro
de Ensino Fundamental GAN, escola pública de Brasília, foi
aproveitada na reflexão aqui proposta.
O segundo motivo para o recorte se justifica pela
necessidade de contribuição para a ação pedagógica voltada à
proficiência dos falantes devido ao alto percentual – 34% – de
analfabetos funcionais entre as estudantes que cursam os
últimos anos do ensino fundamental, modalidade de ensino
que inicia após a alfabetização. (INAF, 2016).
A maior parte dos indivíduos que ingressaram ou concluíram os anos finais do ensino fundamental atinge a condição de alfabetismo condizente com o grupo Elementar
da escala (53%). Vale notar, no entanto, que mais de um
terço das pessoas nessa faixa de escolarização (34%) ainda podem ser classificadas na condição de analfabetismo
funcional. (INAF, 2016, p. 11).
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Apesar de a estatística de analfabetos funcionais entre
ado-lescentes matriculados na escola ser mais significativa à
primeira vista, o fato de 53% dos alunos do ensino
fundamental terem conhecimentos da língua classificados
como “elementares” é um dado igualmente relevante. A
classificação de “elementar” na escala do analfabetismo
funcional corresponde, conforme o quadro a seguir, a um nível
de apreensão e uso da língua distante do nível de proficiência,
o que reforça a emergência da situação educacional brasileira:
Elementar:
– Seleciona uma ou mais unidades de informação,
obser-vando certas condições, em textos diversos de
extensão média realizando pequenas inferências;
– Compara ou relaciona informações numéricas ou textuais expressas em gráficos ou tabelas simples, envolvendo
situações de contexto cotidiano doméstico ou social; e

– Reconhece significado de representação gráfica de
direção e/ou sentido de uma grandeza (valores negativos, valores anteriores ou abaixo daquele tomado
como referência).
(INAF, 2016. p. 8)

Relação entre escolaridade e alfabetismo
Mesmo que não reflita um alto índice de alfabetização, a
experiência escolar tende a aprimorar as habilidades relacionadas à escrita, conforme verificado no estudo das especialistas
em Psicologia Educacional Sylvia Domingos Barrera e Maria José
dos Santos (2016). Ao investigar a capacidade de produção
textual de 29 estudantes da rede pública estadual de Goiás, que
frequentavam terceiro, quarto ou quinto ano do ensino fundamental, constatou-se desempenho superior entre os educandos
do grupo que frequentou mais anos do ensino fundamental,
especificamente no que se referia à qualidade das narrativas
produzidas no âmbito da pesquisa.
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Nossos resultados indicam efeitos da escolaridade na
qualidade narrativa dos textos produzidos pelas crianças,
ou seja, os alunos do 5º ano apresentaram tendência a
produzir narrativas mais elaboradas do que os alunos do
3º ano (BARRERA & SANTOS, 2016, p. 81).

A conclusão da pesquisa corrobora a decisão de elaborar
uma proposta de atividades pedagógicas a serem desenvolvidas no ambiente escolar por professores/educadores, como
foi comprovado pelo INAF.
A escolaridade revela-se como um dos principais fa-tores
explicativos da condição de alfabetismo. Há uma maior
proporção de participantes nos grupos de maior
desempenho na escala de alfabetismo conforme maior a
escolaridade desses sujeitos. Entretanto, observa-se
também que essa relação não ocorre de maneira uniforme ou linear: significativa proporção de pessoas que,
mesmo tendo chegado ao ensino médio e à educação
superior, por exemplo, não consegue alcançar o grupo
mais alto da escala de alfabetismo. (INAF, 2016, p. 11)

O mesmo estudo do INAF indica que a mera assistência a uma
sala de aula não transforma o educando em cidadão alfabetizado:
um terço (34%) do universo de frequentadores dessa modalidade
de ensino, que se estende até o nono ano de educação formal, é
composto por analfabetos funcionais (INAF, 2016, p. 11). Se os
números são reveladores do fracasso do esforço alfabetizador, o
índice de analfabetos funcionais revela-se sensivelmente menor
quando calculado entre os educandos do Ensino Médio (11%).

Importância da produção de narrativas como prática
pe-dagógica de aprimoramento da produção textual
No estudo “Produções de narrativas escritas: uma revisão
de literatura com foco para a prática pedagógica”, Zaboroski e
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Oliveira (2015) apresentam uma revisão da literatura científica
publicada no Brasil entre 2004 e 2014, com foco nas “práticas
pedagógicas desenvolvidas no processo de ensino da produção
textual do gênero história, com alunos do Ciclo I do Ensino Fundamental”. Os resultados apontaram que, em oito das 21 pesquisas analisadas, os educandos se beneficiaram de programas de
intervenção na área de produção escrita, com resultados visíveis
no campo da linguística: aprimoramento das estruturas das narrativas, ortografia, coesão, coerência e “consciência metatextual”.
(ZABOROSKI & OLIVEIRA, 2015).
Além destas considerações, também ressaltamos algumas
contribuições científicas que foram evidenciadas nas
pesquisas analisadas e descritas neste estudo. Dentre as
contribuições, constatamos que os estudos 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17 fizeram referência ao melhor desempenho dos
alunos nas produções de narrativas escritas. Estes estudos concluíram que, após o desenvolvimento do programa de intervenção, os alunos produziram histórias com
uma estrutura narrativa mais elaborada, como também
realizaram a revisão de erros ortográficos; aspectos de
coesão (pontuação e elementos de continuidade textual) e
coerência (estrutura da narrativa). As autoras Costa e
Boruchovitch15 enfatizaram o melhor domínio dos alunos sobre os aspectos macrolinguísticos do esquema de
narrativa escrita. Ou seja, dos elementos que estruturam
e organizam o gênero textual narrativo, favorecendo o
desenvolvimento da consciência metatextual. (ZABOROSKI, 2015, p. 584)

A consciência metatextual integra o conjunto de habilidades
relacionadas à linguagem, chamada de consciência metalinguística, segundo o especialista francês em Psicologia do Aprendizado Jean Emile Gombert (apud SPINILLO & SIMÕES, 2003). Por
consciência metalinguística entende-se o desenvolvimento cognitivo da criança que a faz transitar entre dois momentos de sua
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experiência com a linguagem: a fala – fase natural, espontânea,
sonora – e a escrita – reflexiva, deliberada e gráfica. (BARRERA,
2003). Nesse processo, a criança adquire habilidades.
1) consciência fonológica, cuja unidade linguística tomada para análise é o fonema; 2) consciência da palavra
(metalexical), cuja unidade de análise é a palavra; 3)
consciência sintática, cuja unidade de análise é a frase;

4) consciência pragmática, cuja unidade de análise é a
relação entre o sistema linguístico e o contexto no qual
a linguagem (expressão, Discurso) está inserida. (...) a
consciência metatextual, cuja unidade de análise é o
texto (...) uma atividade realizada por um indivíduo
que trata o texto4 como um objeto de análise, cujas
propriedades podem ser examinadas a partir de um
monitoramento intencional em que o indivíduo,
deliberadamente, focaliza sua atenção no texto, e não
em seus usos. (SPINILLO & SIMÕES, 2003, p. 538).

De acordo com Barrera e Santos (2016), o ensino formal é
necessário na transição entre a fase implícita, como trata o conhecimento apreendido no contato com a língua oral e por meio do
processo de letramento (leitura), e a fase de aquisição da escrita.
No caso que aqui nos interessa produção de texto, sua
aprendizagem necessita de um ensino explícito das
características estruturais dos diferentes gêneros de texto
e das convenções neles usadas, para que as aprendizagens explícitas venham se somar e complementar as
aprendizagens implícitas. A ampliação do conhecimento
decorrente das aprendizagens explícitas possibilitará que
o aprendiz faça uso intencional de seus conhecimentos,
melhorando, assim, a qualidade de suas produções textuais. (BARRERA & SANTOS, 2016, p. 82).
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Carência de programa de atividades destinado a professores
De acordo com o estudo de Zaboroski e Oliveira (2015), a
pesquisa atual nos campos da psicologia, psicolinguística e
educação considera a educação formal como requisito para o
desenvolvimento da consciência metalinguística dos educandos e
os exercícios práticos com a escrita, como dado estratégico para
o aperfeiçoamento das habilidades relacionadas à escrita. Apesar
do diagnóstico apurado no exame da pesquisa realizada no país
ao longo de uma década deste século (2004-2014), as autoras da
pesquisa também apontaram uma carência na literatura voltada
para o aperfeiçoamento dos professores na área de produção da
escrita. Falta pesquisa sobre o desenvolvimento de estratégias de
ensino para aprimorar a capacidade de produção de narrativas
escritas de educandos, da perspectiva do educador.
Concluímos que as pesquisas apontaram para a necessidade e importância da instrução explícita no
processo de ensino da produção textual. Além disso, o
foco das pesquisas, até o momento, volta-se para
atividades desenvolvidas com os alunos. Desta forma,
verificamos uma lacuna na literatura quanto ao
desenvolvimento de programas de ensino ou
intervenção com foco para o trabalho do professor em
sala de aula que favoreçam as produções de narrativas
escritas dos alunos. (ZABO-ROSKI, 2015, p. 586)

O potencial de um programa de intervenção para
melhorar a escrita
Alguns pesquisadores ressaltaram a importância da instrução explícita para o melhor desempenho dos alunos nas
produções de narrativas escritas. Estes autores- apontaram a
necessidade e a importância de o trabalho pedagógico tornar
explícitas aos alunos as especificidades dos processos de produção dos diversos gêneros textuais, escritos e orais, bem como a
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capacidade de reflexão linguística. Os pesquisadores enfatizaram
que as orientações, fornecidas pelo professor, sobre as questões
linguísticas,- estruturais e gramaticais da escrita auxiliam o aluno a perceber as fragilidades presentes no texto. Destacaram,
ainda, que quando os alunos são devidamente orientados por
meio de instruções explícitas, estas se configuram como recursos
que favorecem a melhoria na qualidade dos textos narrativos- e,
também, como base para a intervenção em programas de escrita,
conforme apontado por Zaboroski e Oliveira (2015, p. 585).
Ao trabalhar com os alunos a produção escrita, enfatizamse dois aspectos que devem ser considerados- pelos
professores durante o desenvolvi-mento das estratégias
pedagógicas das sequências didáticas: a) A influência dos
fatores educacionais no processo de ensino-aprendizagem e desenvolvimento- da competência escrita; e b) A
importância da instrução explícita acerca das especificidades estruturais- e linguísticas dos diversos gêneros
textuais. (ZABOROSKI, 2015, p. 586)

Vantagens pedagógica de limitar o estudo a um
gênero textual
Zaboroski e Oliveira (2015, p. 585), neste contexto, destacam
as vantagens em termos didáticos que os estudiosos em Didática de
Línguas, Joaquim Dolz e Roxane Gagnon, verificam na limita-ção da
prática pedagógica a um único gênero textual. Segundo os
pesquisadores da Universidade de Genebra, o recorte orienta o
ensino-aprendizagem: as restrições da situação, os planos textuais,
as unidades linguísticas características, as unidades de sentido,
entre outras. Assim, a elaboração de um modelo didático do gênero
textual supõe a identificação das dimensões que podem gerar as
atividades e as sequências de ensino. As definições destas dimensões de maneira clara facilitam as possibilidades de seu ensino.

Os autores utilizam o conceito de “gênero textual”
conforme definido pelo teórico da linguagem Mikhail Bakhtin.
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De acordo com Bakhtin, os gêneros textuais cumprem
funções em situações comunicativas, abrangendo um
conjunto aberto e praticamente ilimitado de designações
concretas determinadas pelo estilo, conteúdo temático e
construção composicional. Sendo assim, o gênero textual
pode se referir a uma categoria distintiva de discurso de
qualquer tipo, seja este falado ou escrito. (DOLZ &
GAGNON, apud ZABOROSKI & OLIVEIRA, 2015, p. 571).

Concluem estes autores que o ensino formal em sala de aula
por meio das atividades sistematizadas e das situações de instruções explícitas sobre a especificidade de cada gênero textual
possibilita o desenvolvimento da consciência metatextual acerca
da estrutura do texto, organização de suas partes constituintes e
suas convenções linguísticas. (ZABOROSKI, 2015, p. 571).

A opção pela poesia
O ensino da poesia permite por em prática o princípio
dialético da pedagogia advogada por Paulo Freire (2000), pois
segundo o teórico da literatura Alexandre Pilati, autor de um
método próprio de ensino da poesia em sala de aula, a educação
pode ser percebida como atividade de enfrentamento cotidiano
às ideologias dominantes. A exemplo de Freire (2000), Pilati
(2017) propõe uma concepção de educação que rejeita a ideia de
passividade do educando. Para se contrapor à ideia atribuída
à educação tradicional de considerar o “aluno” como “receptor”
de conhecimento ideologicamente “neutro”, Pilati (2017) sugere
atividades de estímulo à produção e criatividade dos educandos.
Para ele, em sala de aula, cria-se mais que poemas ou fragmentos
de poemas, mas constrói-se o sujeito social.
(...) não há educação literária verdadeira, coerente com
um contexto de educação emancipadora, se ela não se
basear em um princípio metodológico que estimule a
atividade, a produção, a criatividade dos alunos. Não há
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‘ensino’ de poesia possível sem o estímulo à produção
ativa e criativa de leituras que dialeticamente
envolvam o texto e o mundo que este mesmo texto
interpreta es-teticamente (PILATI, 2017, p. 49).

Exercícios de escrita
O primeiro exercício de produção textual de poesia selecionado como possível recurso didático para aprimoramento da
escrita foi extraído do livro “Poesia na sala de aula”, do professor
Alexandre Pilati, já citado neste trabalho. A metodologia empregada nomeia as atividades de “Laboratórios de Leiturescrita”,
neologismo do qual se infere a convicção do autor em relação ao
processo de aprendizagem da literatura.
A união em um termo de leitura, escrita e crítica
sugere melhor a indissociabilidade dessas práticas no
contexto do ensino de literatura. Isso quer dizer que
não há aula de literatura possível sem que a leitura
seja uma produ-ção guiada pela disposição crítica e
sistematizada pela escrita. (PILATI, 2017, p. 97).

O nome do primeiro laboratório é “Poema, Poeta, Poesia”
e trata de ajudar o educando, enquanto futuro autor de textos
poéticos, a tomar consciência de quais são os conceitos
próprios de “poema, poeta e poesia” para cada um. Em termos
de tempo total de sala de aula, são seis horas/aula, com três
encontros presenciais de duas horas/aula, cada. Os recursos
didáticos e materiais audiovisuais necessários para a
realização da atividade são: “Datashow e notebook para a
projeção de textos, poemas e atividades, lousa, plataforma
Moodle (de ensino à distância) ”. (PILATI, 2017, p. 97).
A metodologia inclui exposição do professor, debate em sala,
produção textual em sala, produção textual indicada como tarefa
de casa. A primeira aula do laboratório é das três aulas do
primeiro “módulo” do programa que mais nos interessa e,
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por isso, descrevo a seguir. O objetivo é “discutir as definições
e conceitos de poesia, poema e poeta”.
Para tanto dividem-se as atividades em cinco etapas distintas:
1. Leitura em conjunto e breve discussão a respeito do texto “O que se
diz ao editor a propósito de poemas”, de João Cabral de Melo Neto. In:
A escola das facas. (1975-1980). Obra completa. Rio de Janeiro: Nova
Aguilar, 1994.
2. Reelaboração da definição de João Cabral de Melo Neto para
“poema” a partir da leitura de “O que se diz ao editor a propósito de
poemas”. Um parágrafo mínimo, de 10 linhas.
3. Apresentação comentada das “definições em estado de dicionário”
(nota de rodapé: verbetes “poema, poesia, poeta” In: HOUAISS, Antônio
e VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.

Rio de Janeiro: Objetivo, 2009.
4. Discussão acerca das definições e tentativas de desenvolvimento
de um conceito pessoal que envolva os três termos.
5. Indicação de tarefa para casa.

Como o próprio professor Pilati enuncia na sua introdução
ao seu método de Laboratórios de Leite escrita, a experiência que
serviu de base para a sistematização desse método foi uma disciplina do curso superior de Letras da Universidade de Brasília,
em 2016. No entanto, Pilati afirma que o roteiro de atividades
proposto não deve ser tomado “como prescritivos”, mas como
“descritivos”, de modo a não engessar o educador em situação
semelhante, o que é nosso caso, especialmente no que se refere
ao público-alvo. (PILATI, 2017, p. 100)
O que nos interessa manter como atividade para educandos
da faixa etária própria dos últimos anos do Ensino Fundamental
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é a estratégia didática da paráfrase. O texto de reelaboração que
deverá ser entregue pelos educandos deverá articular as dimensões objetiva e subjetiva deles. É por meio desse recurso textual,
classificado tecnicamente como “nomeação”, que o professor
espera obter dos educandos as primeiras impressões pessoais
dos educandos a respeito da “mensagem” do poema.
Nomear, portanto, segundo eu penso, é tentar recriar o
gesto fundamental do poeta, que é um gesto de nomeação
do mundo fundamentado em uma interpretação. Nomear

é o modo pelo qual o poeta interpreta o mundo no poema, reestruturando-o segundo as leis que regularão o
funcionamento dos sentidos do texto literário. (PILATI,
2017, p. 84).

Ao recriar o texto literário com suas próprias formulações, o
educando estará colocando em prática habilidades atribuídas a
quem superou o estágio do analfabetismo funcional, atingindo o
primeiro nível de alfabetismo, o “elementar”. De acordo com o
INAF, a pessoa detentora desse nível de conhecimento linguístico é capaz de selecionar “uma ou mais unidades de informação,
observando certas condições, em textos diversos de extensão
média realizando pequenas inferências” (INAF, 2016. p. 8). O
termo “pequenas inferências” representa um ponto de contato
entre os objetivos do professor Pilati, relacionados ao processo
de ensino-aprendizagem de literatura, e o objetivo deste estudo,
que privilegia a experiência com a poesia como forma de
desenvolver habilidades de letramento linguístico, direta e
inicialmente, mas também de letramento político.
O segundo exercício de escrita criativa baseado na produção
de poesia faz parte de uma coleção de exercícios apresentados
pelas professoras Ormezinda Maria Ribeiro (Aya) e Rosa Maria
Olímpio no livro Tecer textos: fios e desafios (2015). A proposta
do presente estudo dialoga com o método de aprimoramento da
escrita do livro na medida em que ambos colocam o educando
como protagonista do texto. A experiência acumulada ao longo
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de anos como professoras de leitura e redação permitiu traçar
um diagnóstico crítico de como se ensina redação no sistema
educacional do país.
A abordagem artificial do trabalho com a leitura e com a
pro-dução de texto nas aulas de português dificulta o
entendimento dos alunos sobre a relação que há entre o que
se lê e se escrever na escola e fora dela, no mundo real. As
autoras emprestam o conceito do papel de autor da linguista
Eni Orlandi, segundo o qual à medida que um aluno assume
seu papel de autor na cons-trução de um texto (encomendado
no ambiente escolar), trata-se de um sujeito a se inserir na
cultura, no contexto histórico-social, diante do fato social da
linguagem. (RIBEIRO & OLÍMPIO, 2015, p. 18-19).
A partir de três textos motivadores (Auto-Retrato, de Fernando Veríssimo Brandizzi; Retrato, de Cecília Meireles; e AutoRetrato, de Juca Chaves), propõe-se que o educando redija um
texto poético autobiográfico. O desafio é compor uma poesia de
autorretrato, após trilhar um percurso por entre o universo das
palavras, das leituras e das poesias “que compõem o tecido de
nossas vidas”, conforme a analogia sugerida pelas autoras entre
os termos “texto” e “tecido”. O exercício proporciona ao educando contato com os cinco tipos de consciência metalinguística:
fonológica (fonema), metalexical (palavra), sintática (frase),
pragmática (relação entre o sistema linguístico e o contexto no
qual a linguagem – Expressão, Discurso – está inserida. (...) e a
consciência metatextual (gênero textual e suas especificidades).
Ao buscar elaborar uma construção textual poética, o autor
do texto depara com escolhas linguísticas de várias naturezas,
relacionadas aos tipos de consciência metalinguística citada
acima, o que favorece o desenvolvimento de uma “intimidade”
com a língua portuguesa.

Também dialogam com as unidades constitutivas do texto
os exercícios de criatividade literária propostos pelo teórico
da literatura estadunidense Ezra Pound, no seu clássico livro
ABC da Literatura (1970). Embora a obra tenha sido pulicada
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originalmente em 1934, apensas foi traduzida no Brasil nos anos
1970, portanto muito antes do advento do termo “escrita
criativa”, Pound – que também era poeta – buscou sistematizar
os elementos formais que hierarquizam poemas e poetas, de
acordo com uma escala estética específica. Enunciou seu conceito
“literatura é linguagem carregada de significado (...) novidade
que permanece novidade”, e procurou classificar poemas e
poetas de acordo com o interesse que a obra dos artistas teve
enquanto afirmação comunicativa. Pound estabeleceu
parâmetros para a crítica de literatura assentado sobre o
conceito do “potencial de concentração” de significados da arte.
O autor sustenta que a qualidade da obra de arte se baseia na
capacidade de condensar sentidos para o leitor.
(...) E o bom escritor escolhe as palavras pelo seu ‘significado’. Mas o significado não é algo tão definido ou
predeterminado como o movimento do cavalo ou do peão
num tabuleiro de xadrez. Ele surge com raízes, com
associações, e depende de como e quando a palavra é
comumente usada ou de quando ela tenha sido usada
brilhante ou memoravelmente (POUND, 1970, p. 40).

Os mecanismos formais para se inculcar significado em palavras ocorrem por meio de três operações, basicamente, segundo
Pound: fanopeia, melopeia e logopeia. Fanopeia corresponde à
tentativa de lançar uma imagem visual na imaginação do leitor,
enquanto molopeia significa a “saturação” de uma palavra com
determinado som ou ritmo e o terceiro termo, logopeia, é a
medida de beleza estética contida na combinação de forma e
conteúdo de determinado verso ou palavra.
Nos seus “Testes e Exercícios de Composição”, como Pound os
chama, busca-se a eficácia, a precisão e a vivacidade da des-crição.
Na primeira série de exercícios, Pound pretende eliminar palavras
“demasiadas”, “que não funcionam; que não contribuem em nada
para o significado OU que distraem do fator MAIS impor-tante te do
significado em favor de fatores de menor importância”.
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1. Fazer com que os alunos troquem composições
entre si e verifiquei quais e quantas palavras inúteis
foram usadas – quantas palavras não transmitem nada
de novo. 2. Quantas palavras obscurecem o significado.
3. Quantas palavras estão fora de seu lugar usual e se
essa alteração torna o enunciado de algum modo mais
interessante ou mais cheio de energia. 4. Se a sentença
é ambígua; se ela realmente significa mais de uma coisa
ou mais do que o escritor pretendia; se ela pode ser lida
de modo a significar algo diferente. 5. Se há algo que está
claro quando lido, mas que fica ambíguo quando falado.

(POUND, 1970, p. 64).

O educando que atingir o objetivo da segunda série permitirá
ao leitor de seu texto identificar o objeto ou a pessoa de que trata.
1. Que o aluno faça a descrição de uma árvore. 2. De uma
árvore sem fazer menção ao seu nome (lariço, pinheiro,
etc.) e de tal forma que o leitor não a confunda com a descrição de uma outra espécie de árvore. 3. Experimentar
com algum objeto qualquer da sala de aulas. 4. Descrever
a luz e a sombra sobre o relógio ou algum outro objeto da
classe. 5. Se isso não ocasionar alguma perturbação da
paz, o aluno poderá fazer descrições de seus colegas. O
autor sugere que o aluno não procure descrever o
professor, pois a descrição pode se tornar um veículo de
emoções, sujeitando-se a regras de composição mais
complicadas do que as que a classe está, por ora, preparada para enfrentar. (POUND, 1970, p. 64).

Considerações Finais
A presente pesquisa partiu dos dados do INAF (2016) e teve
como foco o grupo de estudantes que frequentam os anos finais
do Ensino Fundamental, do sexto ao nono ano de estudo, o qual
apontou que uma em cada três estudantes nessa faixa de esco-
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larização é classificada como analfabeto funcional. Porém,
uma relevante evidência científica do estudo do INAF foi a
indicação de que a escolaridade aumenta o percentual de
alfabetismo funcional, ou seja, o fato de esse índice cair entre
os estudantes do Ensino Médio sugere que a escolaridade
tende a reduzir o número de analfabetos funcionais.
Uma pergunta norteou o problema da pesquisa: que
estra-tégias de ensino-aprendizagem em sala de aula
promoveriam um suporte para a diminuição do percentual de
analfabetos funcionais entre estudantes que frequentam os
anos finais do Ensino Fundamental?
O objetivo geral foi apresentar um embasamento teórico
para subsidiar a elaboração de exercícios de escrita criativa
para que professores e alunos (respectivamente, educadores e
educandos, na nomenclatura de Paulo Freire, filósofo cuja
obra perpassa esta pesquisa na sua integralidade) possam
aproveitar
em
atividades
de
experimentação
e
aprimoramento da lingua-gem. Para tanto, foi realizada uma
revisão bibliográfica de obras de pesquisadores que propõem
exercícios de escrita criativa para estudantes em níveis
diferentes de escolarização, bem como a análise de exercícios
de escrita que identificam estratégias pedagógicas que
permitam aos educandos familiarizar-se com os elementos da
linguagem e apropriar-se das unidades consti-tutivas do texto.
Discutiu-se a importância da produção de narrativas como
prática de aprimoramento da produção textual, mesmo apontando a falta de programa de atividades para professores e a
necessidade de um programa de intervenção aos alunos para
melhorar o texto produzido, com o destaque para a importância
da alfabetização, segundo Paulo Freire. Para familiarizar educandos com os elementos da linguagem indicou-se a metalinguística,
segundos estudos da psicologia da linguagem.
Como resultado, verificou-se que a estratégia de adoção de
exercícios de escrita criativa de poesia, pelos educadores da
disciplina de Língua Portuguesa para educandos que frequentam
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os anos finais do Ensino Fundamental, mostrou-se eficaz, pois
permite ao educando recriar o texto literário com suas
próprias formulações. Assim, este coloca em prática
habilidades atribuídas a atingiu o primeiro estágio acima do
analfabetismo funcional, classificado como “elementar”, de
acordo com a terminologia do INAF.
Esta é uma contribuição ao debate sobre estratégias e
ferramentas de ensino-aprendizagem destinadas a estimular a
produção textual dos educandos, bem como oferecer aos educadores de Língua Portuguesa, que atuam nas turmas do Ciclo II
do Ensino Fundamental, elementos teóricos para atividades que
visem a melhoria da qualidade e da efetividade das experiências
de produção textual em sala de aula, com a utilização de técni-cas
de escrita criativa de poesia, destinadas ao aprimoramento das
competências linguísticas dos educandos, no que se refere
especificamente às habilidades ligadas à escrita.
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HISTÓRIAS DE MULHERES EM CORDEL

Rosa Amélia Pereira da Silva
Veruska Ribeiro Machado

O Projeto Histórias de Mulheres em Cordel: breve
contex-tualização
Histórias de Mulheres em Cordel é um projeto de extensão
que está associado a um projeto de pesquisa, mais amplo, denominado Empoderamento Feminino e Literatura1, cujos objetivos
principais são o reconhecimento dos tipos de violência pelos
quais as mulheres de duas comunidades do Distrito Federal2
passam e o consequente desenvolvimento de estratégias de
empoderamento dessas mulheres por meio da literatura.
No referido projeto de pesquisa, mulheres, alunas do curso
Proeja em Artesanato3 do IFB/Campus Taguatinga, investigam as
comunidades de duas regiões administrativas para identificarem os tipos de violência enfrentados pelas mulheres dessas
comunidades, para, em seguida, desenvolverem estratégias de
empoderamento feminino a partir da literatura. A pesquisa, de
natureza qualitativa, volta-se primeiramente para a realidade
dessas mulheres e, em seguida, a partir do reconhecimento
1
2
3

Este projeto foi aprovado no edital IFB/PRPI 9/2017 e tem duração de um ano. Conta com
uma bolsista PIBIC/EMI do Curso Proeja em Artesanato: Aristéia Mesquita da Silva.
As duas comunidades são: Ceilândia Norte e Taguatinga Norte, por serem a área onde se
localiza o Campus Taguatinga do Instituto Federal de Brasília.
Programa Nacional de Integração da Educação Básica com a Educação Profissional na
Moda-lidade de Educação de Jovens e Adultos.
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dessa realidade, apresenta estratégias para o enfrentamento da
violência contra a mulher e o seu consequente empoderamento.

Para realizar essa investigação, considerou-se essencial
que fossem desenvolvidas diversas atividades com as estudantes do Curso Proeja para empoderá-las e prepará-las para
serem multiplicadoras dessas ações nas comunidades em que
atuarão.
Empoderamento aqui é considerado tal como aponta
Hera (1998, apud HEILBORN, ARAÚJO & BARRETO, 2010):
“denota o processo pelo qual a mulher ganha poder interior
para ex-pressar e defender seus direitos, ampliar sua
autoconfiança, autoestima, identidade própria e exercer
controle sobre suas relações pessoais e sociais”. Para que a
mulher ganhe esse po-der, partiu-se do princípio de que é
necessário disseminar o conceito de relações de gênero e suas
implicações na trajetória das mulheres.
Ante tal constatação, foi proposto o projeto Histórias de
Mulheres em Cordel, que valoriza a literatura oral; aproxima
mulheres da cultura popular por meio da leitura; reconhece as
estudantes do curso PROEJA em Artesanato como produtoras
de cultura e que suas histórias compõem parte substancial da
cultura popular brasileira, porque se assemelham às histórias
de muitas mulheres.
Este artigo tem, pois, o objetivo de apresentar a fundamentação teórica subjacente ao projeto Histórias de Mulheres
em Cordel, juntamente com a metodologia adotada, bem como
analisar os textos produzidos pelas estudantes. Reconhecemse, nas produções textuais, as implicações das relações de
gênero nas trajetórias de vida das mulheres, podendo-se
inclusive re-lacionar alguns tipos de violência por elas
sofridos. Ademais, os textos indicam que as mulheres, ao
analisarem suas trajetórias, demonstram tomar consciência
de suas identidades, o que pode auxiliá-las a exercer controle
sobre suas relações pessoais e sociais.
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Literatura de Cordel: leitura e produção com foco nas
his-tórias das mulheres
Esta seção tem o objetivo de apresentar a fundamentação
teórica subjacente ao projeto que é objeto deste artigo. Vale
destacar que, ao apresentar a fundamentação teórica das
ciran-das dialógicas, é possível também adentrar-se na
metodologia sugerida para essas atividades. Portanto, nesta
seção, ao mesmo tempo em que se apresenta a perspectiva
teórica descreve-se a metodologia.
Sustentam-se as Cirandas Dialógicas de leitura na teoria da
Estética da Recepção de Jauss e a teoria do Efeito Estético de
Wolfgang. Este, numa perspectiva interacionista, defende a ideia
de que a obra literária se concretiza na leitura, ou seja, na
interação entre texto e leitor; aquele defende a supremacia do
leitor para a concretização da obra literária, ou seja, o texto
literário só se concretiza como texto literário na interpretação do
leitor. Dessa forma, considera-se que a compreensão ocorre a
partir da estrutura formal do texto; contudo o olhar do leitor
revela-se bastante importante no processo de leitura, que só se
efetiva, de fato, no embate entre leitor e texto. O texto, em sua
organização estrutural e discursiva, gera expectativas. O leitor se
entrega ao texto contendo apenas vazios especulativos que vão
suscitando no leitor o desejo de ler. Assim, considera-se que a
mediação da leitura é importante no processo de construção e
motivação do leitor literário.
Considerando essa concepção de leitura, propõem-se as
“cirandas dialógicas”, compostas, necessariamente, por cinco
momentos: o primeiro anterior à aplicação da ciranda, consiste
na preparação da ciranda; durante a aplicação, devem ocorrer a
exposição dos objetivos; seguida da motivação para a leitura, que
pode ocorrer de diversas formas; realização da leitura e da
ciranda – momentos dialógicos por excelência –, e produção
escrita, em que se revelam os efeitos da leitura. O primeiro momento é circunscrito ao mediador da leitura: é a elaboração das
oficinas começando pela escolha, pela leitura atenta do texto e
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a proposição dos objetivos. Durante o planejamento, é bom ter
foco no efeito estético que pode suscitar o texto: se a estesia, se a
poesia e/ou a catarse. Segundo Jauss (2002), esses estágios,
pelos quais passam o leitor na busca da hermenêutica literária,
dizem respeito, respectivamente, ao fazer, ao sentir e ao refinarse a partir e pela palavra poética. Diante disso, o resultado do
trabalho com a leitura deve estar claro para os envolvidos nas
cirandas dialógicas: ler pelo prazer de ler, para o devaneio; ler
para escrever referencialmente a respeito do texto; ler para
escrever poeticamente; ler para discutir as ideias do texto; ler
para descobrir informações referentes ao mundo ao qual o texto
reporta, entre outros (SOLÉ, 1998). Os leitores precisam saber
por que motivo lerão, no sentido de compreender a movimentação estratégica pela qual eles passarão, inclusive, para poderem,
em outras circunstâncias de leitura, aplicar o mesmo processo
(meta)cognitivo.
Vale apontar que, para cada texto, devido às suas singularidades e características estruturais e literárias, pode-se desencadear
objetivos específicos, a depender do que ele provoca no leitor e da
necessidade instaurada no momento da leitura, por exemplo: levar
o leitor a entender o conflito existencial dos personagens, a partir
da estrutura do texto; instrumentalizar o leitor para identificar a
polissemia e a simbologia das palavras, por meio de um trabalho
com vocabulário; realizar atividades específicas para a ampliação do
léxico; provocar o leitor para identificar a intertextualidade; fazer
com que o leitor relacione texto verbal e não verbal; analisar os
recursos que constituem os diversos tipos de linguagem;
compreender o jogo entre realidade e imaginário; identificar
valores do imaginário coletivo etc.

Acredita-se que o homem, ser inacabado, constitui-se de
mudanças e, a partir delas, aprende e dá sentido à vida, a si
mesmo, ao mundo, num processo de transformações graduais.
Tal processo também acontece no movimento da leitura, a qual,
sendo do texto literário, converge para que se atinjam inúmeros
objetivos, muitos deles indescritíveis, devido à subjetividade da
leitura e dos modos de subjetivação que o texto exerce em cada
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leitor. Pode-se ler um texto literário sem nenhum objetivo e,
mesmo nessas condições, sentir os efeitos provocados por ele.
Avançando na proposição dos passos, destaca-se a importância, nas cirandas dialógicas de leitura, da motivação. Compreender inclui, necessariamente, um processo de empatia, de
identificação e de projeção, “sempre intersubjetiva, a compreensão pede abertura, simpatia e generosidade” (MORIN, 2000: 95).

Todos os momentos da ciranda dialógica, até a escrita, são
constituídos por atividades mediadas pelo diálogo: seja a
dialogia interpessoal, entre professor e aluno e entre os
próprios alunos; seja a dialogia intertextual, entre o texto
vivente – o leitor – e o texto escrito pelo escritor; seja pela
dialogia intercultural e histórica, que destaca a importância da
cultura, da relação entre o conhecimento passado e o futuro,
do linguajar na construção dos sentidos e dos significados, que
ocorre a partir da interação entre leitores e texto. Após a
motivação, em que já se despertou o desejo de ler o texto,
acontece o momento da(s) leitura(s), oral, compartilhada ou
silenciosa. É o momento da ciranda dialógica por excelência –
em que a leitura, a discussão e a indagação se entremeiam.
Considera-se que a leitura oral duplica a ação interpretativa,
pois ela agencia a escuta reflexiva, proporcionando a quem ouve o
refinamento de sua condição de ouvinte e o exercício libertário de
leitor/ouvinte criativo. O cuidado com a civilização da voz e da
escuta é fundamental para o convívio e o aproveitamento criativo
da leitura de literatura em qualquer situação social (Amarilha,
2010:99). Assim, sugere-se a realização de leituras orais e
compartilhadas, para depois realizar-se a leitura silen-ciosa. Na
prática oral e coletiva, os leitores “tornam explícito o caráter social
da interpretação dos textos e podem se apropriar do repertório e
manipular seus elementos com um grau maior de consciência, quer
seja para reforçar ou para desafiar conceitos, práticas e tradições”
(Cosson, 2014: 139). Outro fato a se destacar são os aspectos
sonoros, por exemplo, as rimas, as aliterações, as assonâncias, os
discursos direto, indireto, indireto livre, o ritmo da narrativa –
lento, gradual, acelerado, os quais devem receber
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ênfase no momento da leitura, porque a compreensão da
sono-ridade das palavras, das expressões contribui
significativamente para a construção das imagens do texto.
Para o trabalho do texto literário, que é polissêmico, faz-se
necessária uma leitura minuciosa e, se possível, dramática, para
que se reconheça a riqueza do texto. A mediação deve primar
pelo reconhecimento da conotação. Sugerem-se, para a ciranda
dialógica, estratégias argumentativas centradas na superfície
linguística do texto – as quais podem ser realizadas, de preferência, na forma oral – para que o participante, ao ser questionado,
tenha condições de, pela estrutura das palavras, pela organização
sintática das frases, das escolhas lexicais, da sequência narrativa,
reconhecer e comprovar os efeitos de sentidos constituídos em
sua consciência à medida que ele lê. Na perspectiva de Bakhtin
(2003), para compreender o conteúdo, não se pode descartar as
formas pelas quais as ideias são expostas, uma vez que aquele
não se dissocia destas.
O conteúdo de texto literário está associado intrinsecamente
à sua forma, ou seja, às palavras torneadas em estruturas sintáticas que alcançam um valor semântico no nível extralinguístico,
social, (inter)subjetivo. Destacam-se algumas habilidades que
podem ser exploradas, por meio de perguntas orais, considerando os elementos formais do texto na busca da compreensão,
por exemplo, interpretar palavras, reconhecer aquelas de mesmo
campo semântico, as suas relações metafóricas, metonímicas,
antitéticas e outras figuras a partir do contexto do texto lido;
inferir os sentidos das palavras a partir dos horizontes de cada
texto; reconhecer o caráter polissêmico das palavras e apreender
os significados para construir os sentidos do texto, a partir das
relações estabelecidas entre elas; apreender e descartar
significados e, caso seja necessário, resgatá-los para a construção
dos horizontes do texto; identificar o tema a partir das sínteses
realizadas durante o processo de leitura; identificar o sentido
implícito das palavras e de expressões a partir da estrutura
superficial e reconhecer a forma pela qual os sentidos implíci-tos
se constroem pelo explícito; identificar imagens realizadas
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pelas aliterações e pelas assonâncias; compreender a estrutura do
texto: os elementos e as partes da narrativa, bem como as
transformações dos personagens; identificar a evolução temporal
da narrativa a partir de palavras e suas conotações; identificar e
distinguir os personagens do narrador, quando for o caso;
reconhecer as diferentes vozes presentes no texto; identificar as
relações de causa e consequência entre os fatos narrados;
compreender os valores sociais (axiológicos, na perspectiva de
Bakhtin) representados na obra e dos quais ela não se exime, com
destaque para as palavras/fatos que os compõem; identificar a
progressividade do texto a partir da relação entre os significados
das palavras, expressões e sentido atualizado por elas; realizar
escolhas interpretativas a partir das relações estabelecidas entre
palavras, expressões e conhecimento prévio; explicar as es-colhas
realizadas e expor as mudanças relacionadas ao conheci-mento
alcançado a partir da leitura. O mediador deve contribuir para que o
leitor ative o seu conhecimento de mundo acerca do assunto/tema e
estabeleça relação entre ele e o que é lido. Isso colabora para o
preenchimento das lacunas que se apresentam; todavia não é
garantia de compreensão da totalidade do texto. A realização da
leitura, se literal ou inferencial, se parafrástica ou polissêmica, é
processual e depende da mediação que se realiza, sobretudo
quando o leitor é inexperiente. Para o momento da ciranda
dialógica, é importante a participação ativa do mediador na posição
de leitor. É necessário que ele leia junto.

Destaca-se que a ciranda dialógica avança na análise do
texto. Durante as leituras, o diálogo, a conversa acerca do texto, a
participação dos leitores para interrogar o texto e discutir a
forma de se compreender, além de dar-lhes voz autônoma, são
processos importantes para que o mediador possa reconhecer,
na perspectiva da teoria do efeito estético, a “composição” que os
leitores realizam e, durante o processo, questione a partir das
ideias do texto e das apresentadas pelos leitores, levando-os a
(des)construir as perspectivas, fazendo o ponto de vista do leitor
se movimentar. Tal estratégia, entremeada de pergunta, ensina o
leitor a se questionar, a indagar ao texto. De acordo com Peris-
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sé (2006: 29), “uma educação verbal precisa, entre suas metas,
explorar a importância crucial da pergunta”, cuja resposta não se
deve ater às opiniões. Nas palavras de Cosson (2014), as respos-tas
devem ser comprovadas no texto, ultrapassar a leitura literal e
contribuir para que se aprofunde a compreensão. Ao realizar a
leitura compartilhada, ficam claros para os participantes da ciranda quais caminhos o mediador realiza, dessa forma ele colabora,
pelo exemplo, para que se aprenda a pensar o texto. De acordo
Wolfgang, ao aprender como se pensa o texto, a forma pela qual se
realizam prospectivas e se as negam; ao aprender a explicar a
negação, ou ratificá-la e fundamentar a retificação, o leitor é capaz
de aplicar essas estratégias a qualquer texto. O diálogo, na verdade,
ajuda a partilhar os processos metacognitivos de leitura.

Tal qual a leitura, a escrita também é uma questão de investimento. A escrita também precisa de condições adequadas
para se realizar, a começar pela motivação, pela autoconfiança na
capacidade criativa e (re)criadora, na habilidade de expor ideias,
que começa a partir da oralidade. Nessa perspectiva, para
desenvolver a última etapa de um processo de leitura em bases
dialógicas no que se refere à produção escrita – momento em que
o leitor se torna concreta e socialmente um (re)criador da obra
literária e se revela um sujeito letrado –, é necessário que todo o
processo de leitura conduza para a necessidade de escrever,
momento revelador da catarse atingida pela leitura do texto.
Para Perissé (2006: 29), “ao escrevermos literariamente, relemos a palavra, relemos o mundo e lhes conferimos novos
sentidos mediante a sempre séria brincadeira verbal”. Escrever é
revelar-se para o outro na sua mais íntima relação interpretativa.
O mediador deve motivar a escrita, a partir do texto literário.
A atividade escrita a partir do texto lido leva os aprendizes à
retextualização do texto em outras linguagens. Isso contribui para
estimular a imaginação como “parte integrante da nossa ativi-dade
intelectual” (Perissé: 2006: 115). Destaca-se que as cirandas
precisam ser realizadas partindo do princípio de que a leitura é uma
arquicompetência necessária à atuação do leitor em vários estágios
discursivos. Sendo a leitura um processo que inclui a decodificação,
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conclui-se que a escrita seja a codificação; assim, a escrita também
se torna importante para a atuação do leitor em todas as esferas
sociais. “A noção de letramento, que trabalha a leitura como práti-ca
social, inclui a escrita como ponto de partida e decorrência da
experiência leitora, tornando indissociáveis as duas experiências”
(Cunha, 2012: 90). Assim sendo, o objetivo de todas as etapas da
dinâmica das cirandas dialógicas é o envolvimento do leitor com o
texto literário, desde a produção até o consumo em forma de leitura,
num processo inverso, da leitura até a produção escrita.

Na sequência, seguem o texto e o roteiro de leitura a
partir dos quais se constituiu a ciranda dialógica considerando
os passos anteriores.
Ciranda de leitura: Cordel
Textos motivadores para se compreender a estrutura do cordel
Marcas formais da poesia de cordel: sextilhas (estrofes de seis versos)
setessilábica com esquema rítmico ABCBCB, ou quadras com quatro ver-sos
e os poemas em dez versos. Quanto aos temas e gêneros da literatura de
cordel, podem-se encontrar as pelejas, os romances históricos e de
aventuras, as histórias de amor ou ainda narrativas de acontecimentos
sensacionais, atuais ou de época. Há classificação quanto ao número de
páginas: romance, folheto, folha avulsa. As histórias narradas podem ter
várias fontes: invenção, folclore, heróis, políticos, namoros, lutas pessoais.
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A moça que dançou depois de morta
Leitores, o nosso mundo
Está muito desmantelado
Aumentou a violência
É morte para todo lado
Daqui pra dois mil e dez

Temos que andar com cuidado.
O periquito de Chiquinha e a rolinha de Jacinto
Na fonte da Poesia
Li um conto bem distinto
Que é meio hilariante
Falo a verdade e não minto
O periquito de Chiquinha e
A Rolinha de Jacinto
Helena, a virgem dos sonhos
Oh, Deus, Baixai sobre mim
Com vossos anjos risonhos,
Para vós iluminardes,
Os meus aspectos tristonhos
Ditanto a história de
Helena, a Virgem dos Sonhos.
A chegada da prostituta no céu
Do rosto da poesia
Eu tirei o santo véu
E pedi licença a ela
Para tirar o chapéu
E escrever a chegada
Da prostituta no céu.
Ciranda de leitura – temática: o heroísmo diário das mulheres brasileiras

Texto motivador para a compreensão da temática proposta
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O caso do vestido (adaptado para a estrutura cordel)

Carlos Drummond de Andrade

O vestido, nesse prego,
está morto, sossegado.
Nossa mãe, esse vestido
tanta renda, esse segredo!
Minhas filhas, escutai
palavras de minha boca.

Nossa mãe, o que é aquele
vestido, naquele prego?
Minhas filhas, é o vestido
de uma dona que passou.
Passou quando, nossa mãe?
Era nossa conhecida?
Minhas filhas, boca presa.
Vosso pai evém chegando.
Nossa mãe, dizei depressa
que vestido é esse vestido.
Minhas filhas, mas o corpo
ficou frio e não o veste.

Era uma dona de longe,
vosso pai enamorou-se.
E ficou tão transtornado,
se perdeu tanto de nós,
se afastou de toda vida,
se fechou, se devorou,
chorou no prato de carne,
bebeu, brigou, me bateu, me
deixou com vosso berço, foi
para a dona de longe, mas a
dona não ligou. Em vão o pai
implorou.
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Dava apólice, fazenda,
dava carro, dava ouro,
beberia seu sobejo,
lamberia seu sapato.
Mas a dona nem ligou.
Então vosso pai, irado,
me pediu que lhe pedisse,
a essa dona tão perversa,
que tivesse paciência

e fosse dormir com ele...
Nossa mãe, por que chorais?
Nosso lenço vos cedemos.
Minhas filhas, vosso pai
chega ao pátio. Disfarcemos.
Nossa mãe, não escutamos
pisar de pé no degrau.
Minhas filhas, procurei
aquela mulher do demo.
E lhe roguei que aplacasse
de meu marido a vontade.
Eu não amo teu marido, me
falou ela se rindo. Mas
posso ficar com ele se a
senhora fizer gosto,

só pra lhe satisfazer,
não por mim, não quero
homem.
Olhei para vosso pai,
os olhos dele pediam.
Olhei para a dona ruim,
os olhos dela gozavam.
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O seu vestido de renda, de
colo mui devassado, mais
mostrava que escondia as
partes da pecadora.
Eu fiz meu pelo-sinal,
me curvei... disse que sim.
Sai pensando na morte,
mas a morte não chegava.
Andei pelas cinco ruas,
passei ponte, passei rio,
visitei vossos parentes,
não comia, não falava,

tive uma febre terçã, mas
a morte não chegava.
Fiquei fora de perigo,
fiquei de cabeça branca,
perdi meus dentes, meus
olhos,
costurei, lavei, fiz doce,
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minhas mãos se
escalavra-ram,
meus anéis se dispersaram,
minha corrente de ouro pagou
conta de farmácia. Vosso pais
sumiu no mundo. O mundo é
grande e pequeno.

Um dia a dona soberba
me aparece já sem nada,
pobre, desfeita, mofina,
com sua trouxa na mão.
Dona, me disse baixinho,
não te dou vosso marido,

fiz toda sorte de dengo,
no chão rocei minha cara,
me puxei pelos cabelos,
me lancei na correnteza,
me cortei de canivete, me
atirei no sumidouro,
bebi fel e gasolina, rezei
duzentas novenas, dona,
de nada valeu: vosso
marido sumiu. Aqui trago
minha roupa que recorda
meu malfeito

que não sei onde ele anda.
Mas te dou este vestido,
última peça de luxo
que guardei como lembrança
daquele dia de cobra, da
maior humilhação.
Eu não tinha amor por ele, ao
depois amor pegou. Mas
então ele enjoado confessou
que só gostava de mim como
eu era dantes. Me joguei a
suas plantas,

de ofender dona casada
pisando no seu orgulho.
Recebei esse vestido e me
dai vosso perdão. Olhei
para a cara dela, quede os
olhos cintilantes?
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quede graça de sorriso,
quede colo de camélia?
quede aquela cinturinha
delgada como jeitosa?
quede pezinhos calçados
com sandálias de cetim?

Olhei muito para ela,
boca não disse palavra.
Peguei o vestido, pus
nesse prego da parede.
Ela se foi de mansinho

Eu fiz, ele se assentou,
comeu, limpou o suor,
era sempre o mesmo
homem, comia meio de lado
e nem estava mais velho.
O barulho da comida na
boca, me acalentava, me
dava uma grande paz, um
sentimento esquisito de que
tudo foi um sonho, vestido
não há... nem nada. Minhas
filhas, eis que ouço vosso
pai subindo a escada.

E já na ponta da estrada
vosso pai aparecia.
Olhou pra mim em silêncio,
mal reparou no vestido
e disse apenas: — Mulher,
põe mais um prato na mesa.

Texto extraído do livro “Nova Reunião - 19 Livros de Poesia”, José Olympio Editora

- 1985, pág. 157 e adaptado para a estrutura do cordel para fins específicos de
se trabalhar a Ciranda dialógica com a temática feminina.
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Roteiro de leitura:
1. Em relação aos aspectos sonoros de cada verso/linha do texto, o
que se observa?
2. Em relação à estrutura dos versos, a composição de cada estrofe
em que elas se assemelham?
3. Considerando a parte inicial dos cordéis apresentados
inicialmente, o que se observa de comum entre eles? O que é comum
nos textos apresentados inicialmente se repete no texto do
Drummond? Qual é a diferença?
4. O texto narra uma história. Quais são os principais fatos dessa
história? Quem narra essa história? Para quem é narrada a história?
5. À medida que se lê o texto, é possível perceber, pelo discurso,
algu-mas marcas da relação do pai com a mãe? É possível
caracterizar essa relação? Comprove com elementos do texto.
6. O texto é todo narrativo e grande parte dos fatos são construídos por
metáforas, ou seja, linguagem figurada, diz-se uma coisa, para, por
analogia, dizer outra. Aponte algumas construções em que se reconhece
a linguagem figurada e explique o que elas realmente significam.

7. As mulheres representadas no texto são muito vivas ainda hoje na
nossa sociedae. É possível reconhecer os seus papeis sociais, os
valo-res que norteiam as suas ações. Que papeis são esses, que
valores são esses? Esses valores têm mudado ou não? De que forma
se reconhece ainda mulheres vivendo os mesmos valores e
exercendo o mesmo papel?
8. O vestido, apresentado logo no início do texto, é uma
representação simbólica de um fato. Se o vestido está exposto tão
claramente, o que ele representa para a mãe e para o pai? O que se
pode deduzir dessa exposição e daquilo que está representado pela
presença do vestido para o pai e para a mãe?
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9. A mulher retratada no texto é única, singular ou representa uma
coletividade? E o homem?
10. A relação da mãe com as filhas aponta para uma educação democrática ou para uma educação coercitiva? Em que medida a mãe,
discursivamente, impõe sua autoridade às filhas?
11. Considerando que o pai teve a liberdade de sair de casa para
viver uma paixão, é possível dizer que relação entre o pai e a mãe é
demo-crática? Justifique.
12. De que trata o texto, finalmente? É apenas um relato? Ou é uma
proposta de reflexão acerca das relações familiares, das relações
entre homem e mulher?

A “ciranda dialógica”, conforme planejada e descrita anteriormente, foi aplicada ao grupo de alunas do Proeja em Artesanato. Fez parte da oficina inicial um grupo de 15 alunas. Essa
ciranda contou também com a participação de três professoras
de língua portuguesa. Após a oficina inicial, as alunas
participaram de atividades específicas relacionadas à ciranda em
sala de aula e produziram suas histórias de vida em versos
orientadas pelas professoras. Na próxima seção, conheceremos
as trajetórias dessas mulheres percorrendo seus textos.

Histórias de Mulheres em Cordel: literariedade,
relações de gênero, cultura patriarcal
Nesta seção, encontra-se a análise das narrativas em versos
produzidas pelas mulheres, que está organizada em duas partes:
i) Literariedade das narrativas em versos; ii) Relações de
Gênero e Cultura Patriarcal nas trajetórias de vida.
Antes de avançarmos para as análises, vale destacar o envolvimento das participantes com a ciranda. A forma como foram
apresentados os textos gerou uma expectativa. Foram dispostos
na corda variados cordéis com uma diversidade considerável de
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títulos e além disso, para chamar a atenção para o texto principal
com o qual se explorou a temática, expôs-se num canto um vesti-do
vermelho. Tal organização da sala fez com que as participantes de
imediato mergulhassem no mundo do cordel e a presença do
vestido gerou uma expectativa, sobretudo porque o título do texto
já exposto no quadro gerara algumas especulações e criara algumas expectativas, ou seja, as participantes, antes de ler o texto do
Drummond, já liam a situação organizada para provocá-las.

Literariedade das narrativas em versos
A partir dos textos produzidos pelas participantes, é possível
observar que elas conseguiram se apropriar, a partir da leitura do
texto inicial, da estrutura – métrica, ritmo, verso e estrofes – do
cordel. Esses elementos, mesmo não sendo o foco principal na
proposta, foram trabalhados como estruturadores da poesia estilo
“cordel”. Observa-se no poema da maioria delas o respeito pela
rima, que traz ao texto a sonoridade específica do gênero. Além
disso, quase todos os textos foram organizados em sexti-lhas; e,
apesar da dificuldade em respeitar a métrica setessilábica,

é possível reconhecer a tentativa de se elaborar versos curtos
e muito próximos da oralidade.
Em relação ao aspecto literário, vale destacar que as participantes se apropriaram do discurso conotativo, em que figuram
algumas metáforas no meio de versos que revelam a dureza da realidade sobre a qual viveu cada uma delas. Por exemplo, citamos as
metáforas “nas noites traiçoeiras, via o dia clarear” (Evanildes Cruz)
em que é possível reconhecer a ideia de que, mesmo de-pois de
grandes tristezas, a vida se renova em cada amanhecer; e
“aproveitei os caminhos que a vida me dava ... Meus quinze anos
chegaram, e sobre eles meus sonhos pairavam, com o meu príncipe
encantado, veio a minha liberdade” (Aristéa Mesquita), em que é
possível reconhecer que a narradora, mesmo sujeita a uma dura
realidade, não perde a capacidade de sonhar e enxerga ainda no
príncipe encantado o homem idealizado.
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Destaca-se também que o mais poético na produção das
participantes foi a capacidade de elas exporem a dura realidade
vivida de forma pujante. A poesia, na verdade, se constitui pelo
zelo com o retrato da vida real, que se constitui a partir das vozes
femininas que desejam, a partir de suas narrativas, expor o grito
que esteve, por muito tempo, sufocado.
Relações de Gênero e Cultura Patriarcal nas trajetórias de vida
As temáticas mais recorrentes nas narrativas revelam vidas
marcadas pela cultura patriarcal e pelas relações de gênero dela
advindas, tais como: idealização do casamento pelas famílias das
mulheres; idealização do homem como príncipe encantado; culpabilização das mulheres pelo fracasso no casamento; abandono
dos filhos pelos maridos em casos de separação, ficando a mulher
como a única responsável pelo provimento da prole; agressão dos
companheiros; ideologia patriarcal de que cabe às mulheres as
tarefas domésticas e artesanais, e não as acadêmicas.
As histórias dessas mulheres mostram como elas são educadas, no seio familiar, em uma cultura que as considera submissas e
inferiores, sem direitos ou com direitos reduzidos. A dinâmica da
reprodução dessa cultura é desvelada em um trecho de uma das
histórias em que há o discurso direto da mãe de uma das mu-lheres:
“Filha (...), foi assim que fui criada/Para ser mãe e mulher/ sem
direito a questionar nada./Achei que tinha que prepará-la/ Da
mesma forma como fui preparada” (Evanildes Cruz).
Como consequências dessa estrutura, há a recorrência, nas
narrativas, da privação que sofreram em relação aos estudos justamente por serem mulheres. Na voz das autoras, essa privação
contribuiu para a continuidade do ciclo a elas imposto: tarefas
domésticas em casa-casamento-filhos-servidão à família. Várias são
as justificativas apresentadas para impedir as meninas de
estudarem: “Com 11 anos/dos irmãos cuidando/ (...) tinha que
cuidar do almoço e do jantar/Lavar roupa e meus irmãos banhar/ E
os anos foram passando, e as coisas pra trás ficando” (Maria da
Consolação Toledo). “Na cidade ralava, passava, cozinhava para a
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vida continuar/Com filhos pequenos não era fácil/Sofria muito não
parava de lutar/Nunca perdi minha fé em Deus/Que de tão grande
pensava de estudar” (Henriqueta Vidal). “Meu pai muito machista/
Me tirou a alegria/ Que eu sozinha busquei/Do primário ao ginásio
boa nota conquistei/Aprovada com louvor/Mas meu pai me
barrou/Então desisti dos estudos” (Aristéia Mesquita).

Os principais argumentos utilizados, pois, para que essas
mulheres não se dedicassem aos estudos, o que poderia
auxiliar a ruptura do ciclo engendrado pela cultura patriarcal,
são o de que o “papel” delas na sociedade está diretamente
relacionado às funções do cuidar e, por isso, é preciso cuidar
dos irmãos, dos filhos, do marido e o de que às mulheres estão
reservados afazeres domésticos, voltados ao cuidado da casa,
e não uma vida acadêmica.
Colaboram, em especial, para o funcionamento dessa estrutura, dois elementos: o silenciamento das mulheres e práticas de
violência. O silenciamento perpassa todas as histórias em trechos
que revelam que questionar o que era imposto a essas mulheres
não era tarefa delas. São silenciados os desejos de es-tudar, pois
nasceram predestinadas a casar e a cuidar da casa. O verbo
predestinar é aqui usado em referência ao título de uma das
narrativas: “Nascida para casar”. Mesmo diante de tal destino, as
mulheres em suas narrativas mostram que, em seus pensamentos, desejam superar esse destino e, nessa tentativa, muitas
se afastam de suas famílias para fugir da obrigação/tradição a
elas imposta: “Com apenas 15 anos/Eu vi minha vida mudar/Na
minha cabeça tinha sonhos/ Que era difícil driblar/ Trabalhar,
estudar, meu futuro/E logo pensei em viajar” (Laura Reis).

Acerca do silenciamento, os textos também mostram que
essas mulheres foram cerceadas na escola, que seria o lugar
que deveria fortalecê-las: “A escola era difícil/(...) O medo ali
imperava/Era tanto o respeito/Que eu nem falava” (Maria da
Consolação Toledo). Vale destacar que todas as mulheres
cujas histórias estão sendo aqui analisadas desistiram da
educação regular. Voltaram a estudar depois de longo período
na educação de jovens e adultos.
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Além do silenciamento, os textos produzidos refletem diferentes tipos de violência com base no gênero sofridos pelas
narradoras. Se considerarmos as formas de violência descritas
na Lei nº 11340/2006 (Lei Maria da Penha) – física,
psicológica, patrimonial, sexual e moral - é possível observálas nas nar-rativas: ameaças de morte, trabalho escravo,
cárcere privado, agressões verbais e físicas, abuso sexual.
Apesar dessa trajetória marcada por impedimentos, restrições, silenciamento e violência, as narrativas demostram a superação dessas mulheres: luta contra as agressões, pelo trabalho e
pela possibilidade de estudar; inserção nos movimentos de
classe em redes feministas. Os textos também apontam a Lei
Maria da Penha como fundamental para que essas mulheres
superassem a violência por elas sofrida.

Considerações Finais
O projeto Histórias de Mulheres em Cordel, ao valorizar a
literatura oral, aproximou as mulheres da cultura popular por
meio da literatura. Ademais, a valorização das narrativas dessas
mulheres contribuiu para que refletissem sobre suas trajetórias,
permitindo a sua ressignificação diante de si e do seu mundo.

A etapa final do Projeto consistirá na divulgação dessas
histórias, em formato de folheto de cordel, com o objetivo de
dar voz a essas mulheres e de encorajá-las a envolver-se na
leitura e na escrita por meio do cordel.
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FEMINICÍDIOS, MÍDIA E
DESUMANIZAÇÃO DAS MULHERES

Ana Liési Thurler

Introdução
No Distrito Federal, neste ano, na Região Administrativa de Santa
Maria, no dia 15 de outubro, Lúcia Maria Soares, 59, foi as-sassinada
por seu ex-marido, Cristiano Soares, que já ameaçara de morte um dos
filhos de um vizinho. A vítima lavrou Boletim de Ocorrência
registrando sua condição de mulher em risco de perder a vida e a
existência de arma de fogo em casa (SUBTIL e RIOS, 2007).

Também no Distrito Federal, em Candangolândia, em 11
de setembro de 2017, Elanir Olívia Silva foi assassinada por
enforcamento, pelo Almir Gomes da Silva, ambos com 58 anos.
Ela havia pedido à Justiça, medidas protetivas. O feminicida se
suicidou (STACCIARINI, 2017).
Apresento ainda dois casos recentes, especialmente graves,
no Brasil. Em Goiás, em 06 de outubro de 2017, em Santo
Antônio do Descoberto, Entorno do Distrito Federal, Lucineide
Pereira da Silva, 43, foi assassinada com extrema crueldade:
decapitada e sua cabeça deixada em um balde, ao lado do corpo.
O criminoso foi identificado por câmaras, chegando com
Lucineide na casa, após algum tempo saindo com um facão e,
ainda, se desfazendo dele, jogando-o em um matagal. O nome
dele não foi divulgado e se mantém foragido (TV CMN, 2017).
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Em Minas Gerais, Laís Andrade Fonseca, 30, atendente,
moradora em Pavão, foi à Polícia Militar registrar queixa contra
seu ex, Valdeir Ribeiro de Jesus, 34, que havia instalado uma
câmara no banheiro da casa, onde ela morava com o filho de 8
anos. Mas somente era possível lavrar um Boletim de Ocorrência
em Teófilo Otoni, a 96km, no Vale do Mucuri. Uma viatura da PM
levava-os para que Laís pudesse registrar o BO. O casal viajou no
banco traseiro. Próximo ao final da viagem, Laís foi assassinada a
facadas, no interior da viatura da polícia militar, em 07 de outubro de 2017. A seguir o feminicida tentou suicídio, se agredindo
com a faca, mas não conseguiu seu intento. O delegado declarou:
“Ele passou por uma busca pessoal, como é feito de praxe, mas
antes de seguir viagem pediu para passar em casa para pegar
alguns documentos. Foi neste momento que ele pegou uma faca e
escondeu dentro do tênis. Situação que não foi notada pelos
militares, nem pela ex-companheira”. Os agentes do Estado deixaram de cumprir dois protocolos importantes, que teriam salvo
a vida de Laís. Examinaram o criminoso, mas permitiram que ele
retornasse ao domicílio, pedindo para, supostamente pegar
alguns documentos. Na verdade pegou a faca, instrumento do
feminicídio. Os policiais, agentes do Estado, colocaram o casal em
litígio lado a lado, no banco traseiro, sem sequer pensar em
algemar Valdeir. A responsabilidade é da Polícia Militar que,
negligentemente, não cumpriu protocolos de segurança (o ex deveria ter sido revisado após retornar à casa; o feminicida deveria
estar, ao menos algemado e nunca ao lado da vítima, no banco
traseiro), não resguardando a vida de Laís (RODRIGUES, 2017).
Nesses casos registrados – dois ocorridos no Distrito Federal,
um em Goiás e um último em Minas Gerais -, ocorridos às vés-peras
deste Congresso de Humanidades, desejo apontar desde logo que
assassinatos de mulheres não são crimes do passado. Continuam
ocorrendo diuturnamente no século XXI que abriga tantas
contradições. São crimes cometidos por homens violentos,
vitimizando mulheres que buscaram ajuda, lavraram Boletim de
Ocorrência, pediram Medidas Protetivas. Inutilmente. Nas questões
envolvendo relações sociais de gênero - na sociedade,
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na Justiça, na polícia, na mídia - é como se o tempo não houvesse
passado. A mulher é culpabilizada pela própria morte: “não teve
iniciativa”, “não buscou ajuda”, “não fez Boletim de Ocorrência”.
Não é o que se constata, acompanhando os casos. A realidade nos
apresenta assassinatos ocorridos com crueldade, desmontando o
discurso falacioso reiterado por setores sexistas da sociedade - e
mesmo do Judiciário – de que seriam crimes de paixão. Estudos
vêm sendo desenvolvidos desde as últimas décadas do século XX,
concluindo que se tratam de crimes de ódio, que ocorrem graças
à cumplicidade do Estado negligente, da sociedade omissa, da
mídia conivente.

Feminicídios: elementos para uma interpretação
Neste trabalho examinarei três aspectos dos feminicidios:
sua historicidade, suas raízes históricas; seu caráter de continuum, sem linearidade, envolvendo mesmo terrorismo,
tortura e, ainda, seu caráter de violação dos Direitos Humanos
das Mulheres.
Colonialidades, sexismo, dominação masculina
Há mais de cinco séculos os portugueses aportaram aqui
trazendo nas caravelas também padrões da cultura machista,
herança perversa que na atualidade ainda buscamos superar. A
historiadora Gontijo Muniz muito bem registra esse processo.
A posse, exploração e colonização das terras americanas
ao sul do Atlântico foi um longo e violento processo operado sob a lógica mercantil capitalista e também cristã,
patriarcal e misógina dos colonizadores. As mulheres indígenas foram as primeiras vítimas dessa cultura lusa que
sequer nelas reconhecia sua condição humana. Estupros,
assassinatos, escravizações foram atos corriqueiros nas
desiguais relações entre os colonizadores e as mulheres
indígenas (2017, p.39).
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Marcado pela historicidade, esse ordenamento social e político,
inclui o rigoroso controle sobre os corpos e as vidas das mulheres,
até a desmesura da violência do feminicídio, co-tidianamente
praticados na capital do país, em Goiás, em Minas Gerais – como os
casos reais relatados na abertura deste trabalho
– e em todos os estados brasileiros. O extermínio de mulheres é
praticado no recôndito dos lares. Supostos espaços de proteção e
segurança para mulheres, crianças e adolescentes, os lares foram
desconstruídos como tal, à medida que desvelamos as relações
sociais de gênero modeladas como relações de dominação cultural e política, no contexto de colonialidades vigentes ainda hoje.

Herdadas das ordenações Manuelinas, Afonsinas,
Filipinas, legislações do Brasil colonial e do Brasil do Império
desaguaram em nosso Código Civil de 1916. A ordem
patriarcal garantia a minoridade legal das mulheres, o suposto
imperativo de sermos tuteladas e termos “proteção”
masculina. Fomos juridicamente colocadas como seres
“relativamente capazes” ao lado de crian-ças e indígenas.
Somente o Estatuto da Mulher Casada, em 1962, e a
Consti-tuição Cidadã, em 1988,marcaram positivamente o
processo de reconhecimento da mulheres como plenamente
capazes, sujeitos de liberdade, eticidade, cidadania.
Pequenos assassinatos, terrorismo, tortura
Desde as últimas décadas do século XX, estudos empíricos,
monitoramentos por espaços governamentais e coletivos na
sociedade civil, em torno das violências contra as mulheres têm
se multiplicado e a produção de dados confiáveis têm demonstrado que, mesmo a violência extrema do feminicídio não
é questão pontual, mas fenômeno estruturalmente imbricado
com a sociedade brasileira. Compreende, conforme análise radical de Almeida, “uma série de ‘pequenos assassinatos’ diários
da mulher. São cenas de violências cotidianas, de ameaças de
morte, dirigidas diretamente à mulher e/ou a seus filhos e a
outros familiares, de tentativas de homicídios anteriores, que
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configuram um clima de terror doméstico, fechando as
escassas saídas vislumbráveis”(1998:28). O feminicídio é a
culminância de uma violência de gênero rotinizada.
Mecanismos sociais dão a violências domésticas estatuto
inferior a outras violências. Pesquisadoras anglo-saxãs, como
Marcus, observam que violências ocorridas no espaço público têm
ampla reprovação social e legal, muito distante de repro-vações a
violências no espaço privado. Marcus aponta que no terrorismo
político os ataques só aparentemente são aleatórios, promovendo
uma guerra psicológica e física para criar um clima de intimidação,
de medo difuso e onipresente. No âmbito priva-do, o terrorismo
visaria manter a dominação e o controle sobre as mulheres, com a
defesa do poder e dos privilégios masculinos. Em última instância,
da ordem patriarcal. Nesse contexto, mulheres são mantidas em um
mundo “permeado por eventos traumáticos e/ou catastróficos, tais
como ameaças e humilhação, espreita e vigilância, coerção e
violência física. (...) Mulheres aprendem que devem ficar no ‘lugar’
que lhes é designado cultural e socialmen-te” (MARCUS, 1994:32,
apud ALMEIDA, 1998:35).

Mackinnon, também politizando essas questões, aponta
semelhanças entre a tortura política – considerada violação
dos Direitos Humanos – e a tortura a que são submetidas
mulheres em suas vidas cotidianas. Escreve ela:
Deve-se falar de um sistema de violências exercidas por
um grupo sobre um outro grupo. É sobre este fundamento que se definem as regras em vigor na vida em
comunidade e que se distribui o poder na sociedade. (....)

É pertinente excluir-se do domínio político o exercício
do poder dos homens sobre as mulheres,
particularmente quando se trata de poder sexual
(MACKINNON, 1994, p. 9, apud ALMEIDA, 1998, p.59).

Copelon (1994) compara a violência doméstica à tortura a
presos políticos. A pesquisadora indica elementos presentes na
tortura; grave dor e sofrimento físico e/ou mimental; sofrimento
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infligido intencionalmente; com fins determinados e algum envolvimento oficial. O objetivo da tortura oficial moderna é atingir
a consciência e o desejo. É destruir a vontade d@ torturad@ e
difundir o medo e o terror. No âmbito da violência doméstica,
somente uma análise simplista separa objetivos e efeitos de
torturas físicas e psicológicas, pois quaisquer dessas formas pretendem a desumanização da vítima. Segundo Copelon, deve-se
ter presente que “... a tortura é um contexto e processo de dominação e não simplesmente ou necessariamente um conjunto de
atos brutais” (1994:124; apud ALMEIDA, 1998:62).

Há pertinência nessa analogia, pois a ambiguidade necessária ao exercício da exploração-dominação masculina é
criada e mantida com a combinação de técnicas diretas e
indiretas de tortura, entremeada com recompensas e gestos
de condescen-dências.
Violação dos Direitos Humanos das Mulheres
Em decorrência de um Estado negligente e omisso relativamente aos Direitos Humanos das mulheres, feminicídios se
tornam estratégias recorrentes de controle dos corpos e das
vidas das mulheres.
O termo feminicídio surgiu em março de 1976, em Bruxelas, no Tribunal Internacional sobre Crimes Contra a Mulher. É
o assassinato de mulheres por sua condição de gênero, em um
contexto de desigualdades, de disseminação e banalização da
violência. Esses assassinatos não são casos isolados, mas uma
forma extrema de violência sexista. São fenômenos culturais e
sociais, resultando em mortes evitáveis.
Pasinato oferece uma contribuição importante para a
com-preensão do feminicídio, reiterando seu lugar em um
horizonte de violação dos Direitos Humanos das Mulheres:
Alguns trabalhos reconhecem e classificam as mortes de
mulheres como a violação máxima de direitos humanos
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das mulheres, por tratar da eliminação da vida, principal
bem jurídico protegido pelos sistemas jurídicos nacionais
e internacionais (IIDH, 2006, p.15). Essa definição de
diferentes formas de violência contra as mulheres como
violação aos direitos humanos é relativamente recente e
ganhou destaque a partir da Conferência de Direitos
Humanos (Viena, 1993). Essa abordagem permite que se
denuncie a violência contra as mulheres como um problema público e político, reconhecendo sua prática como
crime contra a humanidade. Permite também cobrar dos
Estados o cumprimento de compromissos que assumiram ao assinar e ratificar as convenções internacionais de
proteção dos direitos das mulheres, para erradicar, punir
e prevenir todas as formas de violência e discriminação
contra as mulheres (PASINATO, 2011).

Em nossas sociedades latino-americanas atuais, o patriarcalismo e o neoliberalismo - com a historicamente inédita radicalização da hegemonia do capital - são estruturantes sociais
tanto politicamente, quanto economicamente. Portanto, não nos
encontramos diante de uma disjuntiva, em que deveríamos eleger
um ou outro componente. Tanto a permanência do patriarcado,
quanto o capitalismo em sua fase atual, criam adversidades severas
nas condições sociais, culturais e econômicas das mu-lheres,
explicando a perversidade crescente dos feminicídios e a violência
excessiva, revelando a determinação de matar.

Somente em 2015, o Brasil aprovou a Lei do Feminicídio,
Lei nº 13.104/2015, alterando o art. 121 do Código Penal
(Decreto-Lei nº 2.848/1940), atendendo recomendação
proposta pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre
Violência contra a Mulher, CPMI-VCM, em seu Relatório Final.
O feminicídio é a instância última de controle da mulher
pelo homem: o controle da vida e da morte. Ele se expressa como confirmação irrestrita de posse, igualando a
mulher a um objeto, quando cometido por parceiro ou
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ex-parceiro; como subjugação da intimidade e da sexualidade da mulher, por meio da violência sexual associada
ao assassinato; como destruição da identidade da mulher,
pela mutilação ou desfiguração de seu corpo; como aviltamento da dignidade da mulher, submetendo-a a tortura
ou a tratamento cruel ou degradante (2013, p. 898).

O feminicídio passa a qualificar o crime de homicídio,
buscando tipificá-lo, retirar da invisibilidade essa forma letal de
violência de gênero, banir a impunidade, responsabilizar o
Estado. O homicídio assim qualificado passa a constituir um
crime hediondo (Lei nº 8.072/1990), como é o caso do estupro e
do genocídio, entre outros (Agência Patrícia Galvão, 2016).
Conforme o Código Penal, o feminicídio é “o assassinato de uma
mulher cometido por razões da condição de sexo feminino”, isto
é, quando o crime envolve “violência doméstica e familiar
— conforme define a Lei Maria da Penha — e/ou situações de
menosprezo ou discriminação à condição de mulher”, com pena
prevista para o homicídio qualificado de reclusão de 12 a 30 anos.

Foi necessário inscrever o termo feminicídio no texto da
lei. E é preciso incorporá-lo à cultura, à vida social, com
debates amplos e aprofundados. Isso está ocorrendo no Brasil,
mas o debate que vem ocorrendo é ainda muito tímido,
distante da ur-gência que o enfrentamento para reduzir essa
incidência requer. O feminicídio dissemina-se, banaliza-se. E
coloca-se a pergunta: a quem interessa a morte das mulheres?
Feminicídios no Distrito Federal
Proponho examinarmos o quadro comparativo abaixo, com
tentativas de feminicídios e feminicídios consumados no 1º semestre de 2016 e de 2017, no Distrito Federal. Constatamos um
alarmante aumento das tentativas de feminicídio nesse período.
Os feminicídios tiveram uma pequena redução.
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Tabela 1. Feminicídios e tentativas de feminicídios. Quadro comparativo entre o1º
semestre de 2016 e 2017. Distrito Federal. Brasil.
Período

Tentativas de feminicídio

Feminicídios

2016 (1º semestre)

09

11

2017 (1º semestre)

35

09

Total

44

20

Fonte: Secretaria de Segurança Pública e Paz Social

Em todo o ano de 2016 a Secretaria de Segurança Pública
e Paz Social registrou 19 feminicídios no Distrito Federal. Nos
três semestres já disponíveis, 28 mulheres perderam a vida
para o patriarcado, na capital do país.
Os feminicídios que, felizmente, não se consumaram –
ten-tativas de feminicídios - também confirmam a realidade
de uma sociedade patriarcalista e misógina, onde a vida das
mulheres pouco importa. No primeiro semestre de 2016
foram registra-das nove tentativas de feminicídios e no
primeiro semestre de 2017 esses casos mais do que
quadruplicaram: passaram para 35, distribuídos entre as
Regiões Administrativas (RA) do Dis-trito Federal, conforme
apresentado no quadro nº 2, a seguir apresentado.
Tabela 2. Tentativas de feminicídio no DF. Brasil. 2017.

Região

2016
1º semestre

2017
1º semestre

Ceilândia

1

8

Samambaia

2

4

Gama

0

3

Santa Maria

0

3

Recanto das Emas

2

3

Planaltina

0

2
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São Sebastião

2

2

Sobradinho

0

2

Taguatinga

1

2

Águas Claras

0

1

Itapoã

0

1

Fercal

0

1

Estrutural

0

1

Lago Norte

0

1

Guará

0

1

Jardim Botânico

1

0

Total

9

35

Fonte: Correio Braziliense. Soares, 2017.

O feminicídio — conforme as Diretrizes Nacionais para
Investigar, Processar e Julgar com Perspectiva de Gênero as Mortes Violentas de Mulheres - Feminicídios (ONU Mulheres et allii,
2016) — pode envolver violência doméstica e familiar, violência
sexual, tráfico de mulheres para fins de exploração sexual e a
exploração sexual de meninas e adolescentes e, também, ocorrer
em circunstâncias associadas à disputa de terras e confrontos
entre quadrilhas. Autores do feminicídio tanto podem ser parceiros ou ex-parceiros afetivos, quanto serem grupos ligados a
redes de prostituição e tráfico de pessoas, tráfico de drogas ou
outras formas de crime organizado e disputas pela terra. Com o
documento Diretrizes Nacionais para Investigar, Processar e
Julgar com Perspectiva de Gênero as Mortes Violentas de Mulhe-res
– Feminicídios, instituições (como a ONU/Mulheres e a SPM/
PR) pretenderam incluir a perspectiva de gênero tanto na fase da
investigação policial e do processo judicial, quanto do julgamento
das mortes violentas de mulheres. O femigenocídio no Brasil está
ligado às desigualdades de gênero, no caso de ocorrências no
contexto afetivo, envolvendo violência doméstica e familiar. Os
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designados feminicídios íntimos representam ao menos metade
das mulheres assassinadas por marido, ex-marido, namorado ou
ex-namorado. Mas os outros 50% dos casos têm a ver com
diversos outros fatores. Uma vez ser nossa realidade marcada
pela mutação perversa de diferenças em desigualdades, as mulheres estão expostas não só a discriminações baseadas nos
papéis de gênero, mas também a classe social, idade, raça, cor e
etnia, deficiências, regionalidades. As mulheres sofrem diferentes riscos de ter seus corpos violados e suas vidas eliminadas. A
vida é precária, mas, em nossa sociedade sexista, a precariedade
é desigualmente distribuída. A possibilidade da manutenção da
vida depende das condições sociais e políticas, e não somente de
um impulso interno de viver. Esse é um caminho possível para a
compreensão da biopolítica do feminicídio (BUTLER, 2016).

Feminicídio do Estado: O caso emblemático da
paraibana Margarida Maria Alves
Feminicídios ocorrem na intimidade e no espaço público,
como o caso da líder sindicalista Margarida Maria Alves. Em um e
outro caso, o feminicídio é tutelado pelo Estado, omisso ou
negligente. Geralmente conivente. O feminicídio é o descarte da
mulher de espaços vitais. É a expulsão da mulher de territórios
que, na perspectiva patriarcalista, não lhe são devidos. O feminicídio é a eliminação, pelo assassinato, da mulher que está “fora
do lugar” (THURLER, 2017). Contextualizo, registrando e
analisando o caso emblemático de feminicídio da paraibana
Margarida Maria Alves, ocorrido em 1983, em Alagoa Grande, a
113 km de João Pessoa. Ela ousou, pioneiramente, assumir em
1970, a diretoria e logo a presidência do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais no interior da Paraíba, nordeste brasileiro.
Os trabalhadores do campo estiverem em situação de desigualdade de direitos relativamente aos trabalhadores urbanos,
mas lutaram e se organizaram mesmo antes da aprovação da
Consolidação das Leis do Trabalho, em 1º.05.1943 (DL nº 5.452).
O Sindicato dos Trabalhadores Rurais pioneiro foi criado em
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Campos, no Rio de Janeiro, em 1938. Nos anos 1950 chegaram a
48 Sindicatos, mesmo que somente oito eram reconhecidos pelo
Ministério do Trabalho (ROMÃO DE SOUZA FERREIRA, 2006). As
Ligas Camponesas surgiram nos estados de Minas Gerais e Goiás,
nos anos 50 do século passado e, logo, em estados do nordeste
como Paraíba e Pernambuco. As oligarquias rurais ampliaram
suas representações no Congresso Nacional, buscando, assim,
impedir que direitos sociais, trabalhistas, direito à sindicalização
se estendessem aos trabalhadores e trabalhadoras rurais que se
organizavam pelo país. “Em março de 1963, o presidente da
República, João Goulart, lança a Lei nº 4.214, conhecida como
Estatuto do Trabalhador Rural, estendendo aos/às trabalhadore/as rurais os direitos sindicais e previdenciários garantidos
aos trabalhadores e trabalhadoras urbanos Mas, para a sua
implementação efetiva, a luta ainda se daria até os dias atuais”
(id., p. 53).
Já em 1962, um ano antes da criação da CONTAG – Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, uma grande
liderança feminina se engajou na Liga Camponesa de Sapé, na
Paraíba, assim que seu marido João Pedro, criador dessa Liga, foi
assassinado: Elizabeth Teixeira. (GOMES DA SILVA, 2008).
Margarida Maria Alves (1933-1983), também paraibana,
nasceu e viveu em Alagoa Grande. Inseriu-se no Sindicato Rural
desse município, primeiramente como tesoureira e, após, como
presidenta, durante 12 anos, até 1982. Foi uma das fundadoras
do CENTRU – Centro de Educação e Cultura do Trabalhador Rural, durante sua gestão. Sofreu feminicídio em frente a sua casa,
diante de seu marido e de seu filho, em 12 de agosto de 1983.
Acabara de completar 50 anos de idade no dia 05 de agosto. O
mandante do crime hediondo foi o usineiro Zito Buarque que
ordenou ao genro, a execução de Margarida. Essa data foi declarada “Dia Nacional Contra a violência no campo e pela Reforma
Agrária”. A morte de Margarida não amenizou a determinação
das mulheres rurais pelas lutas por direitos. Muito ao contrário.
Margarida Alves inspirou-as e incentivou-as a se organizarem
mais e mais. Gomes da Silva assim explica: “A denominação da
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Marcha como Marcha das Margaridas foi uma forma de tornar
pública a situação das desigualdades nas quais vivem as trabalhadoras rurais, evidenciar as diversas formas de violências
enfrentadas e a situação de pobreza na qual vivia a maioria
das mulheres (p. 90).”
A primeira Marcha das Margaridas foi em agosto de 2000,
reunindo mais de 20 mil trabalhadoras rurais em Brasília. A
chamada adotada foi 2000 razões para marchar contra a fome, a
pobreza e a violência sexista. “Seus eixos de discussão incluíram
temas como a terra, o trabalho, os direitos sociais, a autodeterminação e a soberania afirmados na Carta da Marcha Mundial
(que ocorreu pela primeira vez em Québec, no Canadá, e em que
a Marcha das Margaridas se inspirou). A questão central
apresentada neste documento era um diagnóstico da situação em
que vivia o campo e as consequências na vida das mulhe-res”
(idem, 2008:91). Em 2003, ocorreu a segunda Marcha das
Margaridas, com a participação de mais de 30 mil trabalhadoras
rurais. Teve como chamada “2003 razões para marchar por terra, água, salário, saúde e contra a violência”. A terceira Marcha
das Margaridas foi em 2007, em 21 e 22 de agosto e teve como
chamada Construindo 2007 razões para marchar contra a fome, a
pobreza e a violência sexista. A última Marcha das Margaridas foi
em 2011, nos dias 16 e 17 de agosto, com a chamada 2011 razões
para marchar por desenvolvimento sustentável com Justiça,
autonomia, igualdade, liberdade. Está sendo organizada a quinta
Marcha das Margaridas, que acontecerá em 2019.
As trabalhadoras rurais denunciam mortes de companheiras como Antônia Flor do estado do Piauí e Maria da Penha
Nascimento, também do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Alagoa Grande na Paraíba, na década de 1980. Penha faleceu em
16.03.1991, em desastre de carro mal explicado, próximo à data
do depoimento que daria, na condição de testemunha-chave do
feminicídio de Margarida Alves, de quem foi companheira de
lutas no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande.
Também no Nordeste brasileiro, registro o caso de Antônia
Flor, trabalhadora rural em Piripiri, Piauí, vítima da pistolagem,
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em um conflito agrário que se estendeu por mais de meio século.
Posseira em Gameleira, onde vivia e trabalhava, sofreu diversas
tentativas de despejo. Octogenária, foi assassinada sem piedade por
jagunços, em sua casa, em 1º.12.1984. Os assassinos pediram
comida. Dona Antônia ofereceu beiju com café. Ao virar-lhes as
costas foi crivada de balas. Uma anciã perdeu a vida por uma
pequena gleba de terra em um país de dimensões continentais. Mais
tarde a terra foi desapropriada e ficou para seus herdeiros. O
Sindicato dos/as Trabalhadores/s Rurais de Piripiri conseguiu
aprovação para a construção de um assentamento na região da
Gameleira. Das 39 casas previstas, 27 já foram construídas. Uma das
construções será um memorial dedicado à Antônia Flor e será um
espaço para reuniões dos assentados. É espaço de reconhe-cimento
à resistência de uma trabalhadora rural do Piauí, que contribuiu nas
lutas por terra, para quem nela vive e trabalha.
Os feminicídios de Margarida Maria Alves (na Paraíba) e Antônia Flor (no Piauí) transformaram o luto em luta por justiça. Essas mortes têm sido politizadas e geraram um comprometimento
dessas comunidades com a preservação de suas memórias. Elas
foram inspiradoras e suas vidas não podem ser esquecidas.

Desumanização das vítimas - pelos agressores, pela
socie-dade, pela mídia
No processo de desumanização das mulheres, urge incluir
a persistência dos Meios de Comunicação de Massa (MCM), na
vitimização dos agressores, acompanhada pela culpabilização
das mulheres – as reais vítimas da violência.
(...) por meio da retórica dos discursos e (recursos) audiovisuais – nos meios digitais, eletrônicos ou impressos
– é arquitetada uma suposta realidade sociocultural onde
a violência de gênero é devastadora e prejudica tanto as
mulheres quanto os homens, nas relações afetivas binárias, heteronormativas. Nesse quadro surreal pintado
pelas cores do machismo, os homens também seriam
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vítimas, ou “doentes”, a despeito de o Brasil apresentar
estatísticas estratosféricas de casos de feminicícios,
estupros, espancamentos contra mulheres e meninas.
(MACHADO, 2017, p.128).

A indústria cultural é expert em buscar criar grande empatia
do grande público com homens violentos, feminicidas e nenhuma
empatia com a vítima. Essa continua a sofrer violências simbólicas mesmo após a morte, em um processo de revitimização.
Nessa implacável e cruel desumanização da mulher, há uma
frequente patologização do agressor e uma culpabilização da
vítima. Com o feminicida, a mulher seria corresponsável por seu
próprio extermínio. Em torno do agressor, os MCM alimentam
estereótipos, funcionando como atenuantes de suas práticas
violentas. Assim, o abusador, o estuprador, o assassino é apresentado como um sociopata/paranóico/psicopata, um homem
infantilizado, carente de cuidados que a mulher teria responsabilidade de oferecer. O agressor “adoecido ou infantilizado, não
será responsável por seus atos/destino. Se falhar e sucumbir, a
culpa também é da mulher. Tais mensagens, sutis ou não, estão
presentes nas manchetes diárias da mídia mainstream brasileira,
nos casos de feminicídios, espancamentos, abusos morais, e nos
casos de estupros” (MACHADO, 2017, p.134).
Estado e grande parte da sociedade, entretanto, continuam
aceitando os crimes hediondos de feminicídios. Continuam a
tolerá-los, tornando-se, assim, cúmplices por ação ou omissão,
das crescentes agressões letais contra as mulheres. Estado e
sociedade convivem hoje com um quadro degradante de feminicídios, de transfeminicídio e, mesmo, de femigenocídio.

O feminicídio é a violência de gênero extrema contra a
mulher. O feminicida, ao praticar esse crime, reitera supostos
territórios do feminino e do masculino. Nas matérias sobre
feminicídios ocorridos no Brasil, a mídia exercita uma pedagogia da crueldade, por meio da qual ensina a sociedade a não
ter empatia alguma com a vítima (SEGATO, 2016). As matérias
são predominantemente descontínuas e pontuais, provocando
159

Textualidades e (re)orientação social na América Latina

sentimento de que os feminicídios são fatos isolados. Análises da
mídia precisam adotar perspectivas de gênero, registrar os
processos vivenciados pelas mulheres na busca de protagonismo.

A desumanização das vítimas é um processo de desvalorização delas, mesmo após a morte. Sobre elas, tudo é omitido:
identidade, nome, profissão/ atividade, filhos que deixou, se havia disputa na justiça pela guarda, se terminou o relacionamento
afetivo, se fez denúncia, pediu ajuda, registrou boletins de ocorrência, se tinha medidas protetivas. As vítimas são consideradas
e tratadas como vidas que não importam. Falta reconhecimento
da dignidade, do valor dessas mulheres. A desumanização da vítima é feita pela sociedade e pela mídia pelo apagamento de sua
história, com sua invisibilização, com nenhum estabelecimento
de empatia com ela.

Chamando à reflexão, encerro, trazendo um fragmento de
Butler (2016, p.53):
Nas condições bélicas contemporâneas, a condição
compartilhada de precariedade conduz não ao
reconhe-cimento recíproco, mas sim a uma exploração
específica de populações-alvo, de vidas que não são
exatamente vidas, que são consideradas “destrutíveis”
e “não pas-síveis de luto.
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A LINGUAGEM INTERATIVA DO TRAILER DE
FILME E DO VIDEOCLIPE MUSICAL NA
SOCIEDADE DE CONSUMO E DE PRODUÇÃO
Thais Lôbo Junqueira
Francisca Cordélia Oliveira da Silva

Introdução
Com o surgimento de novas tecnologias digitais, a sociedade contemporânea tem integrado o seu uso às atividades
cotidianas, o que, por sua vez, também tem transformado a
forma como as pessoas se comunicam. O baixo custo e a portabilidade das tecnologias digitais, como é o caso dos smartphones,
contribuíram para integrar a multimidialidade, enquanto diferentes mídias que o indivíduo combina em um mesmo meio
de comunicação a fim de comunicar-se interativamente, por
meio de conteúdo produzido pelo computador, à cultura da
sociedade contemporânea.
Consequentemente, as interações humanas têm sido transformadas individual e socialmente pela cultura participativa que
as novas mídias e plataformas de comunicação estabelecem. A
narrativa do indivíduo é transmidiática, ou seja, é feita por
meio de múltiplas plataformas autônomas de mídia, tais como o
Facebook, o Instagram, o Twitter e o YouTube, o que lhe permite
produzir e compartilhar instantaneamente seu próprio conteúdo
digital. Nesse sentido, o indivíduo pode transitar por múltiplas
plataformas de mídia em um curto espaço de tempo, interagindo
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com outros indivíduos independentemente da distância
espacial existente entre eles.
Nesse contexto sociocultural de multimidialidade (PARDO
ABRIL, 2012) e de transmidialidade (JENKINS, 2006), eu desvelo as interações sociais e os conteúdos transmidiáticos que
estão presentes em alguns frames do trailer e do videoclipe que
compõem o corpus deste estudo a fim de responder às seguintes
perguntas: Que mensagens o espaço comunica no vídeo?
Como os participantes comunicam mensagens sobre o tempo
e sobre o espaço no vídeo? Por que certos gestos são
associados ao dis-curso e outros não?
Esta investigação é qualitativa, pois apresento uma visão
ampla do processo social para proceder à análise descritivointerpretativa de imagens em movimento de alguns frames do
trailer e do videoclipe analisados. Neste estudo apresento uma
pesquisa de cunho bibliográfico que fundamenta teoricamente a
análise de imagens do corpus que compõe esta pesquisa e o uso
sociocultural da linguagem interacional.
Pressupostos teóricos
Nesta comunicação, a linguagem, tanto na modalidade
escrita quanto na oral, é uma forma de interação social que não
é neutra nem individual, mas dialógica e social. Ao conceber os
códigos linguísticos e os objetos materiais como produtos culturais, Duranti (1997) concebe a cultura como sistema de participação e de prática mediado pela linguagem. Por essa razão, para
compreender as interações sociais de um indivíduo, é necessário
conhecer também sua cultura a fim de comunicar-se com ele.
Bakhtin (2002) afirma que a linguagem se realiza nas práticas sociais, as quais, por sua vez, se relacionam com a ideologia,
com a história e com as vivências populares, cotidianas e culturais
do grupo social ao qual pertencem. Por essa razão, o sentido do que
falamos sobre as coisas (mundo objetivo), sobre as normas e sobre
as instituições (mundo social), sobre as vivências e sobre

166

Textualidades e (re)orientação social na América Latina

os sentimentos (mundo subjetivo) pode variar no tempo e no
espaço, de acordo com o contexto no qual os usuários da
língua interagem verbalmente.
A divergência de interpretação, ou o conflito (BAKHTIN, 2002),
pode ocorrer por causa de outras vozes sociais (polifonia) ou de
outros textos (intertextualidade), aos quais os usuários

da língua recorrem para interpretar o que é dito ou lido.

Por um lado, de acordo com Bakhtin (2010), o dialogismo
é mais explícito na modalidade oral da linguagem, pois a alternância entre os sujeitos falantes ocorre de forma direta e é
mediada pela palavra. Segundo Duranti (1997), as realidades
extralinguísticas são produtos culturais de que o indivíduo
dispõe para se comunicar com outras pessoas. Por essa razão,
recursos extralinguísticos, tais como entonação, postura física,
expressões faciais, acenos e gestos, podem ser utilizados para
reforçar ou para transmitir ideias e emoções de forma mais
clara na modalidade oral da linguagem.
Por outro, o dialogismo manifesta-se na modalidade escrita
por meio da intertextualidade. Para Bakhtin (2010), o diálogo
entre os interlocutores refere-se às relações que eles estabelecem entre si num tempo e espaço determinados e que podem ser
alteradas de acordo com o contexto. Por exemplo, a paródia,
que desloca o texto original, ou intertexto temático, para outro
contexto e que o reestrutura totalmente de forma
ambivalente, construindo novos sentidos por meio da ironia e
do deboche ou da reflexão e da crítica.
Nesse sentido, Bakhtin (1997) afirma que o texto é um enunciado relativamente estável na sociedade, ou gênero discursivo,
pois não se restringe mais a questões de ordem linguístico-textuais,
tais como as categorias morfológicas, gramaticais e sintáticas, mas
as intenções desenvolvidas nele se relacionam com uma situação de
interação social específica de uma socie-dade e de um período
histórico. Apesar dessa estabilidade, para Bakhtin ([1934] 1988),
também pode haver a mescla de unidades literárias, tais como as
vozes dos personagens representados, a
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cultura e o hibridismo de gênero, num mesmo enunciado, apesar
de não pertencerem a um mesmo período sociohistórico. No
caso da paródia, há a intenção de modificar o texto original a
fim de fazer uma crítica ou de fazer rir, entretanto, é necessário
conhecer o texto original, geralmente um texto muito popular,
para o leitor entender a crítica ou a comicidade do texto.
Neste estudo, analisamos como o participante de alguns
frames do videoclipe musical que compõe o corpus deste estudo
interage sociodiscursivamente com a paródia da música Help!,
da banda The Beatles, que foi deslocada para o contexto social,
histórico e ideológico de 2014.

A comunicação não verbal
No início da história da humanidade, a comunicação não
verbal, ou interação face a face, era a forma predominante de
comunicação até a invenção da escrita (KNAPP, 1999; KNAPP;
HALL, 1999; 2014). Atualmente, em determinados grupos étnicos, faixas etárias e culturas, a melhor forma de comunicação
ainda é a comunicação não verbal. Knapp (1999) e Knapp e Hall
(2006) classificam a comunicação não verbal em: paralinguagem,
relativa às modalidades de voz; cinesica, relativa à linguagem
corporal; tacesica, relativa à linguagem do toque, à forma e
aparencia do corpo, às características físicas; proxemica, relativa
ao uso do espaco social e pessoal pelo homem, à disposiç o dos
objetos no espaco, e a fatores do meio ambiente. Nesta pesquisa,
a cinésica e a proxêmica são alguns recursos educacionais utilizados para compreender e para transmitir os conhecimentos
no corpus analisado.
No estudo da cinésica, as diferenças ambientais e culturais
devem ser consideradas (KNAPP; HALL, 1999; 2014). De acordo
com os estímulos ambientais, diferentes mensagens temporais
são transmitidas por indivíduos de uma mesma cultura. Por isso,
as orientações individuais em relação ao tempo definem como
cada momento será avaliado: se sujeito a mudanças ou se será
projetado a longo prazo. Por exemplo, um indivíduo
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preocupado em viver intensamente cada momento hoje pode,
mais tarde, mudar seu comportamento, mantendo uma rotina
diária. Os gestos, por sua vez, compreendem os movimentos
da cabeça, dos músculos da face (mímica), do tronco, dos
braços, das mãos, das pernas e dos pés e podem ser
classificados como gestos independentes da fala, ou como
gestos relacionados à fala (KNAPP; HALL, 1999; 2014).
Os gestos independentes da fala, exceto a linguagem de
sinais (LIBRAS), ocorrem involuntariamente, entretanto
podem ser mal compreendidos de acordo com o contexto e
com o modo como sua mudança ocorre. Os gestos
relacionados à fala, por sua vez, são utilizados para ilustrar o
que é dito verbalmente ou para acompanhar o discurso. Por
exemplo, após uma frase afirmativa ou uma pergunta, o
falante pode movimentar as mãos e a cabeça na direção do seu
interlocutor ou apenas movimentar os cílios e piscar os olhos.
Conforme a cultura, os gestos podem ou não ser socialmente aceitos de acordo com as normas culturais vigentes em
cada sociedade sobre a expressão humana, o que pode gerar um
tensionamento ou um relaxamento dos interlocutores durante
suas interações sociais. O movimento de levantar o polegar para
cima para dizer tudo bem, por exemplo, é socialmente aceito no
Brasil, mas em comunidades muçulmanas no Brasil e no exterior,
não. O movimento ocular de olhar fixamente para o outro, por
sua vez, pode constranger quem é o objeto desse olhar durante
as interações sociais, pois essa atitude é socialmente inaceitável
no Brasil.
No estudo da proxêmica, a distância física entre os interlocutores e sua movimentação no espaço podem ou não permitir o
contato de acordo com as normas culturais vigentes em cada
sociedade sobre as interações sociais dos interlocutores (KNAPP;
HALL, 1999; 2014). A proximidade ou o distanciamento de um
em relação ao outro comunica mensagens culturais sobre intimidade que correspondem ou não à comunicação verbal que é
transmitida. Por exemplo, um brasileiro se aproximará mais de
seu interlocutor do que um alemão, podendo até tocá-lo durante

169

Textualidades e (re)orientação social na América Latina

suas interações sociais, o que não aconteceria na cultura
alemã. Entretanto, um alemão pode ou não escolher
responder bem a essa proximidade e ao toque, apesar de não
ser comum em sua cultura.
Neste estudo, desvelamos como a linguagem corporal dos
participantes comunica mensagens sobre o tempo e sobre o
espaço em alguns frames do videoclipe e do trailer em estudo,
observando o contexto social, histórico e ideológico de 2014 e
de 1965, respectivamente.
Sociedade de consumo ou de produção?
O aumento do consumo nas sociedades contemporâneas
decorrente de seu desenvolvimento social e é historicamente
visível nas sociedades capitalistas (BAUMAN, 2008). Por essa
razão, o termo sociedade de consumo é associado ao aumento
de produção nas sociedades capitalistas a fim de gerar lucro e
renda. Entretanto, a exploração indiscriminada dos recursos
naturais e as desigualdades socioeconômicas decorrentes da má
distribuição da renda e da exploração inescrupulosa do trabalho
humano têm sido objeto de crítica em contextos sociais de crise
econômica (BAUMAN, 1999). Esta pesquisa aborda a forma como
o consumo é interpretado na sociedade contemporânea com
base no contexto de produção do corpus analisado. O contexto
social, histórico e ideológico de 1965 e de 2014 é o contexto de
produção do trailer e do videoclipe analisados, respectivamente.
A partir da década de 1960, uma estética cotidiana torna-se
sinônimo de juventude (SARLO, 2004). Em 1965, o rock ‘n’roll e
a música pop puderam ser popularizados por ter sido criada a
era da mídia de massa, em que o uso de satélites potencializou o
alcance da informação e da publicidade em nível global por meio
da mídia eletrônica, no caso, o rádio e a televisão. Entretanto, os
jovens não só ouviam essa música, como também consumiam o
estilo jovem e inovador que ela promovia de forma subversiva
por meio de um novo gênero musical que a banda The Beatles
havia introduzido, o videoclipe musical. Portanto, o consumo
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relaciona-se a questões de status social e de poder à medida que
a sociedade de consumidores (BAUMAN, 2008) deseja adquirir e
possuir bens que lhe proporcionem maior visibilidade social.

Outra característica desse período foi a introdução de novas mídias de comunicação de massa e a potencialização das
existentes pela tecnologia de satélites. A comunicação de mensagens para o público jovem desse período ocorreu por meio
do rádio, do cinema e da televisão. As semelhanças observadas
no comportamento jovem mundial desse período em relação à
liberdade foi possível em grande parte à sincronia no tempo
e no espaço com que novos hábitos e culturas representados
audiovisualmente pela banda The Beatles e por outros grupos
musicais foram transmitidos para esse público.
O caráter inovador dos recursos audiovisuais da televisão,
por exemplo, permitiu que a banda The Beatles experimentasse novos formatos e novas formas de interação com o público,
pois a televisão ainda não tinha um formato definido para sua
programação diária. A configuração híbrida da comunicação
dos gêneros discursivos trailer de filme e videoclipe musical
(BAKHTIN, [1934] 1988; 1997), por exemplo, iniciou-se nesse
período devido ao pioneirismo do diretor Richard Lester ao divulgar cenas dos filmes A Hard Day Night, em 1964, e Help!, em
1965, da banda The Beatles, em um videoclipe de breve duração
com apenas uma música como pano de fundo.
Apesar de diferentes quanto à sua intencionalidade, ambos
os gêneros são bons exemplos de gêneros midiáticos de curta
duração que expressam e que modelam a cultura e a estética da
sociedade contemporâneas. No caso do trailer de filme, destacam-se cenas de filmes por meio de uma montagem dinâmica o
bastante para informar o espectador sobre ele e para motivá-lo a
assisti-lo. No caso do videoclipe musical, a canção é filmada
com a finalidade de promover comercialmente o artista e o
dis-co/CD, por isso, destacam-se textos verbais, tais como a
letra da canção, os diálogos ou elementos textuais gráficos
integrantes das imagens, imagens, a música e efeitos sonoros.
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O poder da mídia de massa em modificar hábitos e culturas
também pode ser observado em março de 2014, quando a selfie
se popularizou na comemoração do Oscar. A imagem da atriz e
apresentadora norte-americana, Ellen DeGeneres tirando uma
foto junto com seus colegas de profissão foi transmitida para
43 milhões de telespectadores, o que permitiu reproduzir esse
comportamento em todo o mundo.
No mês seguinte, o humorista Daniel Santos, do canal do YouTube “O não famoso”, após cantar a música Help!, ele a associou à
palavra selfie. Ele criou uma paródia, produziu áudio e vídeo para
o concurso de uma empresa que o patrocinava em uma tarde e
virou a noite para editar a tempo participar de um concurso. Este

é um bom exemplo de como a multimidialidade está
integrada à cultura da sociedade contemporânea, pois Daniel
combinou diferentes mídias em um mesmo meio de
comunicação a fim de comunicar-se interativamente por meio
de conteúdo produzido por ele por meio do computador.

Diferentemente da sociedade de consumo de 1965, em 2014, a
sociedade se reconfigurou para uma sociedade de produto-res
(BAUMAN, 2008). Por meio do consumo, sua posição social

é mantida ou uma nova posição social é alcançada. O consumo
agora é baseado nas escolhas imediatas do indivíduo sobre
como e de que maneira suas necessidades serão atendidas
sem ser fiel a uma empresa nem a um produto específico.
Outra característica da sociedade de produtores é a preservação da autoestima do indivíduo de situações constrangedoras
em que suas interações sociais em meio digital não poderão ser
realizadas por não dispor de determinados produtos ou por não
desenvolver nem materializar novos produtos. Por isso, os
membros desta sociedade são mercadorias de consumo (BAUMAN, 2008), o que foi possível acontecer por meio da adoção de
narrativas transmidiáticas nas múltiplas plataformas autônomas
de mídia, tais como o Facebook, o Instagram e o Twitter.
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Metodologia
O corpus que compõe este estudo é composto pelo trailer
do filme Help!, da banda inglesa The Beatles, de 5 minutos e 15
segundos de duração, e pelo videoclipe Paródia Selfie – The Beatles, do humorista Daniel Santos, de 4 minutos e 33 segundos de
duração. Sua seleção se justifica por combinar elementos da
comunicação verbal e não verbal no contexto das sociedades de
consumo e de produtores, respectivamente. Em razão da estrutura do gênero comunicação, analisaremos imagens estáticas de
imagens em movimento dos dois vídeos. Por meio do programa
vídeo player VLC, as imagens dos dois vídeos foram congeladas
após convertê-las do formato wmv (vídeo) para o formato jpg
(imagem). A apresentação final dos dados foi feita na forma de
uma tabela, a fim de salientar para o leitor o componente do
vídeo a ser analisado, isto é, a imagem.
Para a análise, eu levantamos inicialmente as formas de
produção de significado, ou semioses (FAIRCLOUGH, 2001), utilizadas no trailer de filme e no videoclipe musical. Em seguida,
utilizamos como categorias a cinésica, por meio do contato visual, das expressões faciais e dos gestos, e a proxêmica, por meio
da distância física, relativas à comunicação corporal de Knapp e
Hall (1999), a fim de desvelar o uso sociocultural da linguagem
interacional durante a análise do texto não verbal das imagens
em movimento do corpus deste estudo.
Analisamos os dados dos dois vídeos, focalizando inicialmente em elementos do espaço mais evidentes durante a leitura
do corpus a fim de responder à pergunta de pesquisa “Que mensagens o espaço comunica no vídeo?” Em seguida, voltamo-nos para
a linguagem corporal dos participantes representados nos dois
vídeos a fim de responder à pergunta de pesquisa “Como os
participantes comunicam mensagens sobre o tempo e sobre o
espaço no vídeo?”. Finalmente, desvelamos o uso sociocultural da
linguagem interacional, verbal e não verbal, a fim de responder

à pergunta de pesquisa “Por que certos gestos são associados
ao discurso e outros não?”
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Este estudo não tem por escopo explorar todos os recursos da linguagem corporal na perspectiva sociointeracionista
durante a análise do corpus. Buscamos, no momento, elencar
alguns exemplos das categorias de análise selecionadas a fim
de desvelar como o uso sociocultural da linguagem interacional
pode ocorrer nos gêneros trailer de filme e videoclipe musical.
Resultados
Neste estudo, a análise descritivo-interpretativa de alguns
aspectos verbais e não verbais das imagens em movimento de
alguns frames do trailer do filme Help! (THE BEATLES, 1965), da
banda The Beatles, e do videoclipe Paródia Selfie – The Beatles
(SANTOS, 2014), do humorista Daniel Santos, foi feita nas
pers-pectivas sociointeracionista e da comunicação corporal.
Trailer do filme Help!, da banda inglesa The Beatles (5:15)
Help! foi o quinto álbum da banda, lançado em 6 de agosto de
1965, e o segundo filme da banda inglesa The Beatles, lançado em
1965 pela United Artists. Por se tratar do gênero trailer de filme,
a finalidade comercial desse gênero justifica a o lançamento de
um videoclipe intimista da banda The Beatles para que o público

tenha interesse em consumir o álbum e o filme.
O contato entre os participantes e o leitor de imagens também pode ser estabelecido pelo olhar (DURANTI, 1997; KNAPP,
1999; KNAPP; HALL, 1999; 2014). No trailer, são exibidas imagens dos participantes representados juntos e em separado,
nas quais o movimento ocular varia, conforme a figura abaixo.
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Figura 1 – Frames do trailer do filme Help! (1965)

Fonte: THE BEATLES, 1965.

Na figura 1, os olhares dos participantes e do leitor de
imagens nem sempre se encontram apesar da proximidade dos
participantes em relação ao leitor aumentar o grau de intimidade
entre eles. A câmera se aproxima mais do participante no frame à
esquerda, por isso só se visualiza a cabeça do participante, e
isso estabelece um grau de intimidade maior com o leitor do
que no segundo frame à direita, no qual se visualiza a cabeça e
os ombros dos dois participantes.
Entretanto, interação social na figura 1 depende da motivação associativa dos participantes em relação ao leitor de imagens
(KNAPP; HALL, 1999; 2014). No frame à esquerda, o participante
não estabelece contato visual com o leitor, pois ele não olha para
a câmera (DURANTI, 1997; KNAPP, 1999; KNAPP; HALL, 1999;
2014). No frame à direita, os dois participantes estabelecem
contato visual com o leitor de imagens ao olhar para a câmera.
Os gestos independentes da fala (KNAPP; HALL, 1999; 2014)
podem ser visualizados em ambos os frames da figura 5, tais
como o piscar de olhos e o movimento dos cílios.

Paródia Selfie – The Beatles, de Daniel Santos (4:33)
O videoclipe Paródia Selfie – The Beatles, como o próprio
nome diz, é uma paródia da música Help!, do The Beatles, produzida pelo humorista Daniel Santos em abril de 2014 e publicada no seu canal do YouTube, “O não famoso (SANTOS, 2014).
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A ironia é um recurso linguístico recorrente na paródia que a
distância física (KNAPP; HALL, 1999; 2014) pode desvelar, o
que se observa na figura abaixo.
Figura 2 – Frames do videoclipe Paródia Selfie – The Beatles (2014)

Selfie com a enxada
ninguém quer

Selfie da desgraça
ninguém quer

Ir plantar umas batatas
ninguém quer

#partiurachaumalenha
ninguém quer

Fonte: SANTOS, 2014.

Na figura 2, o participante nos três frames na cor sépia
está no campo com uma enxada na mão, ora com o celular na
outra mão para tirar uma selfie, ora trabalhando no campo com a
enxada, e, no frame em preto e branco, no alto à direita, está
interpretando a música junto com outros três participantes. A
interação dessas imagens com os versos da música “Selfie com a
enxada ninguém quer”, “Ir plantar umas batatas ninguém quer” e
“#partiuracharumalenha ninguém quer” tem o efeito potencial
de sentido que pode levar o leitor de imagens a entender que a
selfie é mais um produto supérfluo da sociedade de consumo
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(BAUMAN, 2008), pois não resulta do trabalho humano nem
serve para alimentá-lo.
A motivação não-associativa (KNAPP; HALL, 1999; 2014) do
participante nos três frames, na figura 2, contrasta com a relativa
intimidade que a distância física entre ele e o leitor de imagens
estabelece, pois a imagem mostra o participante até os
joelhos, aproximando-o um pouco do leitor (KNAPP; HALL,
1999; 2014). O efeito potencial de sentido desse contraste
pode levar o leitor de imagens a entender que essa
aproximação não foi feita com a intenção de interagir com ele,
mas para o participante ser visto por ele.

No frame em preto e branco no alto à direita, na figura 8, a
distância física entre os participantes e o leitor de imagens
estabelece um menor grau de intimidade entre eles, pois a imagem exibe os participantes por inteiro, afastando-os do leitor
(KNAPP; HALL, 1999; 2014). A interação dessa imagem com o
verso “Selfie da desgraça ninguém quer” tem o efeito potencial
de sentido que pode levar o leitor de imagens a entender a artificialidade como as interações sociais na sociedade de produção
(BAUMAN, 2008) são autorretratadas na selfie publicadas nas
redes sociais, pois o indivíduo escolhe tirar fotos em situações de
interação social que lhe proporcionem maior visibilidade social,
ou status, em vez de retratar fielmente a realidade. Os gestos de
piscar de olhos e do movimento dos cílios nos quatro frames,
na figura 8, são independentes da fala (KNAPP, 1980; KNAPP;
HALL, 1999; 2014).
Considerações finais
A partir da análise de alguns frames do trailer e do videoclipe que compõem o corpus desse estudo, algumas conclusões
preliminares podem ser feitas com base nas três perguntas de
pesquisa. A primeira pergunta refere-se às mensagens
comunica-das pelo espaço, ou contexto de produção, que é
influenciado pela mudança da sociedade de consumo, em
1965, para a sociedade de produção, em 2014.
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A segunda pergunta refere-se às mensagens que os participantes comunicam sobre o tempo e sobre o espaço. O consumo de
bens supérfluos na sociedade de consumo de 1965 foi desvelado
em frames do trailer do filme Help! (Figura 1) e, na sociedade de
produção de 2014, em frames do videoclipe da Paródia Selfie –
The Beatles (Figura 2) a fim de melhor compreender o contexto

de interpretação das mensagens
participantes do trailer e do videoclipe.

transmitidas

pelos

A terceira pergunta refere-se ao motivo pelo qual os gestos
são associados ou não ao discurso. A linguagem corporal e o
uso do espaço pelos participantes representados no videoclipe
da música Help! exibido no trailer do filme Help! (Figura 1) evidenciaram a necessidade dos interlocutores interagirem face a
face na sociedade de consumo de 1965. No videoclipe da Paródia Selfie – The Beatles (Figura 2), por sua vez, evidenciaram a
necessidade do interlocutor interagir virtualmente na
sociedade de produção de 2014.

Em suma, as diferenças ambientais e culturais (KNAPP;
HALL, 1999; 2014) da mudança da sociedade de consumo, em
1965, para a sociedade de produção, em 2014, influenciaram
as orientações individuais em relação ao tempo no trailer e no
videoclipe analisado, associando o consumo a questões de
poder e de status social.
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CEILÂNDIA, QUILOMBO DOS CANTARES: UMA
PROPOSTA METODOLÓGICA DAS MULHERES

Ana Carolina de Souza Silva
Enilde Faulstich

Introdução
Este artigo apresenta a metodologia e os resultados de uma
pesquisa, desenvolvida na disciplina Trabalho de Conclusão de
Curso da Licenciatura Português do Brasil como Segunda Língua
(PBSL) da Universidade de Brasília, sob a orientação da professora Dra. Enilde Faulstich. O que fizemos foi um paralelo entre
a Ceilândia, o quilombo, a estética musical rap e as possíveis
políticas de língua, que podem promover o desenvolvimento
linguístico de alunos em condição de vulnerabilidade e atraso
escolar, ainda no nível de Ensino Fundamental II.
Os procedimentos metodológicos seguidos, para a realização
da pesquisa, foram: I) análise de canções de rap ceilandense e de
demais periferias, como São Paulo e Rio de Janeiro; II) entrevistas
com artistas do movimento Hip Hop ceilandense; III) aplicação de
método educacional, proposto como medida resolutiva, para o
desenvolvimento linguístico de alunos no 6º ano do Ensino
Fundamental de uma escola1 pública na Ceilândia. Como embasamento teórico, utilizamos as concepções da geógrafa Lourdes
1

Por questões éticas, não será citado neste trabalho o nome da instituição de ensino, assim como
a identidade dos alunos, por motivos de resguardo. Informamos que, para a realização deste
trabalho, foi concedida a autorização por parte do diretor e vice-diretor da escola.
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Carril (2006) e da historiadora Beatriz Nascimento (1989, 2006),
que discutem questões como a condição do negro no Brasil e a
formação e concepção de quilombo ao longo da história e na
contemporaneidade. Para o desenvolvimento da metodologia,
consideramos os estudiosos da Linguística Funcionalista como
Maria Maura Cezario (2012), Ataliba Castilho (2012), Mário Eduardo Martelotta (2016) e Enilde Faulstich (2016) que debatem a
Língua com conceitos atuais e aplicáveis para os métodos de
ensino propostos na experiência em sala de aula, considerando-se
os princípios de harmonização linguística de Faulstich, em conferência apresentada em 2015, na Polônia, e publicada de 2016.
Com base na pesquisa etnográfica, observamos diversas
problemáticas na escola. A primeira delas está relacionada ao
livro didático, que apresenta textos, exercícios com métodos já
ultrapassados e inadequados à realidade dos alunos, além de não
manifestar verossimilhança com a linguagem da periferia. Ademais, a estrutura da escola dispõe de salas de aula com poucos
recursos lúdicos, limitando-se ao velho padrão “quadro e giz”. A
sala de aula ainda corresponde ao modelo de enfileiramento de
carteiras e cadeiras, impossibilitando uma prática social e conjunta. Os estudantes cometem e sofrem recorrentes práticas de
bullying; contudo, não é difícil entender porque agem assim, pois
são violentados cotidianamente - com a marginalização e com
a escassez de recursos básicos, por exemplo -, o que se reflete
nas agressões em suas inter-relações.
A experiência na escola teve duração de quatro meses e apresentou os primeiros resultados positivos, como veremos a seguir.

Ceilândia, Quilombo dos Cantares
Ceilândia é uma Região Administrativa do Distrito Federal, a
de número IX. A denominação é um reflexo da história da cidade: a sigla C.E.I. significa Campanha de Erradicação de Invasões.
A palavra “erradicar” é de origem latina, formada pelo sufixo
“EX-” (para fora) com o radical “RADICARE” (enraizar), logo,
desarraigar, arrancar as raízes. Esse nome ilustra bem as ações
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políticas de realocação dos construtores do Distrito Federal para
as margens, com um movimento violento de segregação social e
espacial. Até hoje, a Ceilândia passa por lutas territoriais. Entre
outras características que determinam a marginalização, a
cidade apresenta um baixo grau de escolaridade, fator que
dificulta o desenvolvimento da cidadania dos moradores.
Segundo a Constituição Federal de 1988, a educação é “direito de todos e dever do Estado e da família, promovida e incentivada com a colaboração da sociedade”. No entanto, a realidade
das escolas públicas da Ceilândia mostra o contrário. As crianças
não demonstram grande interesse pelas aulas, assim como os
professores em ensiná-las. Ademais, os alunos relatam as enormes dificuldades por que as famílias passam, o que motiva seus
corres2, seja abandonando a escola para trabalhar, seja
optando pelo crime para conseguir dinheiro e/ou status.

Essas crianças vêm das famílias que construíram Brasília.
Os avós ou pais foram trabalhadores advindos,
principalmente, da Região Nordeste, em busca de benfeitorias.
São moradores que foram erradicados de vilas operacionais,
lutaram e ainda lutam por melhorias de vida e dignidade.
O movimento migratório dos nordestinos, rumo ao CentroOeste, na década de 50, é resultado de uma coação econômica,
política e social que desprestigiou o Nordeste nos investimentos
públicos e privados, atrasando seu desenvolvimento em nome da
construção da nova capital. De certa forma, este movimento se
assemelha à história dos escravizados no Brasil, no momen-to em
que estes, como os de outrora, não tiveram liberdade de escolha. O
contexto em que o Nordeste se encontrava só lhes dava a
alternativa de partir em busca de uma colocação nas fi-leiras da
exploração do trabalho dedicado ao desenvolvimento de um lugar
que não lhes pertencia e de onde, posteriormente, seriam
renegados. Embora os negros africanos não tivessem sido
encaminhados voluntariamente para o Brasil do século XVI, o que
ocorreu posteriormente se iguala à história da formação
populacional ceilandense. Após serem submetidos a condições de
2

Necessidades financeiras diárias.
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trabalho subumano, foram colocados à margem social e privados de
direitos básicos. O que a história revela, quatro séculos depois,

é a releitura do sistema escravista: forçar a partida, explorar
até a morte e excluir os que restaram.
Ao avaliar as definições do termo quilombo, chama-nos
atenção a que é oriunda do banto (kílombó), que corresponde
à “área de homens guerreiros” (DEC, 2012, p. 647). No Brasil,
foi concebido pelo colonizador como um espaço que abrigava
africanos e afrodescendentes rebeldes que fugiam para locais
de difícil acesso para construírem modos próprios de vida; o
conceito chega ao Brasil para “caracterizar seus territórios de
resistência” (DEC, 2012, p. 647). Hoje, o conceito está, também,
ligado às manifestações de luta do movimento negro no Brasil.
A concepção de fugitivo está relacionada ao olhar colonial,
para negros fugidos. E esses negros fugidios não
simplesmente bus-cavam a fuga, mas condições humanas de
sobrevivência. Fugiam devido à exploração da mão de obra e
desvalorização de sua etnia, pois o ideal eurocentrista
compreendia-os com um olhar incongruente.
Pelo que a história comprova até hoje, a Ceilândia não tem na
sua concepção a formação territorial de um local que servia como
um “agrupamento de negros fugidos [...] ainda que não tenham
ranchos levantados em parte despovoada, nem se achem pilões
neles”, como sugeria o Conselho Ultramarino de 1740 (apud
CARRIL, 2006, p. 52); tampouco a perspectiva antropológica da
Associação Brasileira de Antropologia (1989) que vê o quilombo
enquanto “toda comunidade negra rural que agrupe descendentes de escravos, vivendo de cultura de subsistência e onde as
manifestações culturais têm forte vínculo com o passado”3. Por
que, então, o rap da Ceilândia se utiliza de termos como quilombo, escravidão, Zumbi e abolição como correspondência da luta

histórica da cidade?

Para responder a tais questões, recorremos aos estudos da
pesquisadora Carril (2006), que estuda a formação do quilombo
3
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urbano nas hiperperiferias da metrópole paulista. Ela identifica
a busca de identidade sociocultural de cantores do movimento
Hip Hop a partir da autorrepresentação quilombola. A autora
averigua o processo histórico do quilombo na reprodução de
uma luta contra a escravidão, representada pelo “quadro
social, econômico e psicológico” no qual os negros, segundo a
autora, ainda vivenciam (CARRIL, 2006, p. 243). Mesmo não
havendo uma padronização de cores nas periferias, é possível
constatar que o negro ainda está em desvantagem social.
Hoje, os quilombos denunciam a conjuntura das políticas desiguais nas periferias do Brasil, mediada “pelos investimentos dos
bairros de classe média e alta, enquanto os pobres são empurrados
para o ‘fundão’”, como afirma Milton Santos (SANTOS, 2001 apud
CARRIL, 2006, p. 211). Assim, o quilombo reaparece representado
na música, retomando uma problemática histórica no Brasil, relacionada à discriminação da cor negra e da desigualdade social.

E esse aquilombamento ocorre no momento em que a
peri-feria se identifica com o negro escravizado. Nessa
perspectiva, Carril (2006) afirma:
Não houve ainda a alforria, segundo algumas interpretações, porque falta emprego, infraestrutura urbana, e a
exploração do trabalho destituiu o acesso àquilo que a
sociedade de consumo apresenta como modelo da cidadania. Retira mesmo as condições mínimas de reprodução social. Os capitães do mato foram substituídos pelos
policiais, afundindo a uma população étnica especifica
como alvo de controle policial. (CARRIL, 2006, p. 244)

Estética musical ceilandense
Povo africano, latino americano,
Os preto tá rimando, arma de 500 anos.
Revolução Brasil vê povo no poder
Contra o capitalismo nada temos a temer
Desligue a TV, vem vem pra rua sim
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A geração Palmares que nunca vai morrer
Nosso espírito de luta não se entrega, não se vende.
(Sobreviventes de Rua - Aqui vamos nós) 4

O grupo ceilandense Sobreviventes de Rua relata a militância negra e se utiliza de ditos como “povo africano” e “geração
Palmares” para representar a resistência e luta ceilandense por
cidadania. Além disso, reconhece o rap como uma arma de revolução há “500 anos”. Evidentemente, o rap não existe há 500
anos, mas o grupo procura retratar que a luta negra se faz desde
a chegada do africano escravizado no Brasil, sendo o rap mais
uma dessas ferramentas na luta do movimento negro. Assim,
para Nêgo Beto, o vocalista do grupo:
Quilombo é lutar pelo pedaço de chão; ter liberdade para
sonhar, revisar a história e perceber quão difícil foi
resistir no campo de batalha. Para chegar até aqui foi
derramado muito sangue inocente. Nossa cultura, nossas
raízes são resilientes. Tem que ter fôlego de vida para enfrentar as perseguições dessa elite fria, violenta e racista.
As mazelas descritas no rap tratam de realidades vividas
por parte de uma população abandonada. Desse modo, a
busca das periferias por cidadania vai-se revelar no rap
com a retomada do termo quilombo. Beatriz Nascimento

(1989) afirma:
Então, nesse momento, a utilização do termo quilombo
passa a ter uma conotação basicamente ideológica, basicamente doutrinária, no sentido de agregação, no sentido
de comunidade, no sentido de luta como se reconhecendo
homem, como se reconhecendo pessoa que realmente
deve lutar por melhores condições de vida, porque merece essas melhores condições de vida desde o momento
em que faz parte dessa sociedade. (NASCIMENTO,1989,
apud RATTS, 2006, p. 53, grifo nosso)
4
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Para Nascimento (1989), o conceito de quilombo parte de
uma visão simbólica, metafórica. É uma historiadora que levou
os conceitos de quilombo para além do academicismo. Para ela,
quilombos urbanos são ressignificados pela favela como um lugar
de “continuidade de uma experiência histórica que sobrepõe a
escravidão à marginalização social, segregação e resistência
dos negros no Brasil” (RATTS, 2006, p. 11).
O quilombo, no século XIX, tivera um significado ligado a um
instrumento ideológico de libertação da exploração de trabalho.
Assim, o quilombo não é visto como uma instituição, mas como
resistência étnica e política. A primeira, devido ao auto reconhecimento com a identidade negra e a segunda remete às lutas e à
procura de cidadania e participação política nos espaços.
O extermínio de negros no Brasil é histórico, e a condição
fatalista resulta em estereótipos ligados à “cor de ladrão”. O jovem periférico, em especial o negro, é vítima de aniquilamento,
outrora pela mão dos capitães do mato e hoje pela polícia. E a
justificativa, encontrada nas letras de rap, está ligada à pobreza e
à cor. Em letras como “Boa Esperança”, do rapper Emicida, essa
crítica fica evidente nos seguintes trechos:
E os camburão, o que são?
Negreiros a retraficar
Favela ainda é senzala, Jão5
Bomba relógio prestes a estourar
[...]
Nessa equação chata, policia mata? PLOW!
Médico salva? Não! Por que? Cor de ladrão6

No rap, há ainda outros exemplos que expõem essas problemáticas. O CD “Aqui Vamos Nós” do grupo Sobreviventes de Rua
apresenta um poema que faz menções ao tempo da escravatura,
5
6

JÃO: De “João”, vocativo relacionado a qualquer pessoa que não se sabe quem é, ou que
não é necessário especificar o nome.
Faixa 10 do CD ”Sobre crenças, quadris, pesadelos e lições de casa” (2015) do cantor
Emicida.
Acesso
em:
24/05/2017
às
22:30
em
<https://www.vagalume.com.br/emicida/boa-esperanca. html>.
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ao relatar a morte de uma mulher negra. Ela leva um tiro de
um policial, como aparece no trecho:
O camburão do braço armado do Estado brasileiro
Se confunde com os porões de um navio negreiro
Nos campos de concentração da ditadura
O extermínio não se interrompeu pra quem carrega a
pele escura7
O cantor Criolo também incorpora o discurso crítico
contra o militarismo. Outrossim, faz menção de
palavras que remetem tanto à luta negra quanto à luta
de classes, ao declarar:
A beleza de um povo, a favela não sucumbi
Meu lado África, aflorar, me redimir
O anjo do mal alicia o menininho
Toda noite alguém morre
Preto ou pobre por aqui8
Ao entrevistar o rapper e professor Leonardo Ortegal,
do Departamento de Serviço Social da Universidade de
Brasília, identificamos, em sua fala, características que
ilustram os fatores citados acima:
Hoje, penso quilombo com essa chave de novas epistemologias de realidade da população negra no Brasil:
diáspora9, genocídios. A partir de diáspora e genocídio,
você tem um povo que vem de uma diáspora nordesti-na,
uma população que tem que viver em um país que é
hostil. Eles vêm de África para o litoral, do litoral para o
centro do país (geograficamente), e daí para uma periferia dentro desse quadradinho central. Esse movimento
7
8
9
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Faixa 1 do CD “Convoque seu Buda” (2014) do cantor Criolo. Acesso em: 29/05/2017 às
12:49 em <https://www.letras.mus.br/criolo/convoque-seu-buda/>.
Silva (2000) caracteriza diáspora como “Dispersão, em geral forçada, de um determinado
povo por lugares diferentes do mundo. Na análise pós-colonialista, destacam-se a diáspora
dos povos africanos, causada pelo comércio escravagista, e o movimento contemporâneo
de migração –visto como uma diáspora- dos povos das antigas colônias europeias para suas
antigas metrópoles” (apud STROBEL, 2008, p. 33).
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de tentativa de ocupação de espaço, de afastamento de
espaço, coloca a população como uma metáfora do que
vemos historicamente. Nesse sentido, considero que
parte do movimento de Ceilândia, sobretudo quando ela

estava se estabelecendo, tenha esses traços, essa
natureza quilombola por parte de grandes segmentos.

O que fica claro é que os cantores de rap buscam cantar o
quilombo como uma forma de liberdade de expressão, pois
reconhecem a exclusão que sofrem e as vocacionam através
das canções. É uma maneira de expor as mazelas, denunciá-las
dentro de uma estética aprovada pelos moradores de
periferia, em especial, os jovens.
Educação linguística harmonizada
Os diálogos dentro de periferias mostram o dinamismo das
línguas10. Assim, é incontestável que essas populações carregam
fortemente traços próprios da variação coloquial do português;
mas, além disso, apropriam-se de um vocabulário que retoma o
tempo da colonização e escravidão no Brasil. Quando os falantes
adotam condutas de aquilombamento, em prol de visar o desenvolvimento de dinâmicas nas favelas, retomam tanto os
termos quanto as práticas ligadas a uma ancestralidade; ou
ainda, a uma necessidade de representatividade.
A linguagem dessas comunidades, usada para o desenvolvimento, para as inter-relações e para a construção cognitiva,
torna-se um instrumento de comunicação, e é preciso reconhecer
isso. A Ceilândia, por exemplo, utiliza-se do movimento Hip Hop
como um elemento compassivo, pois relata a realidade, ao passo
que reconhece as mazelas enfrentadas diariamente, e verifica
maneiras de sobrevivência e resistência para a cidade e seus
moradores. E ao povo ceilandense é congruente a linguagem
10

A exemplo, é possível observar nos raps, até agora citados, a variação entre os
termos favela, periferia e quilombo, para referenciar as populações que vivem em

áreas marginalizadas em relação aos centros urbanos.
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utilizada para fazer tais denúncias, pois os falantes se reconhecem nas canções. A partir desses pressupostos, inferimos o
quão importante é para os jovens marginalizados disporem de
uma linguagem que lhes dê representatividade no processo de
escolarização. Nesse sentido, o processo de escolarização
preci-sa estar atento a alguns mecanismos metodológicos,
como, por exemplo, a harmonização linguística, desenvolvida
nas pesquisas de Faulstich e sintetizada a seguir:
Harmonizar línguas é combinar sistemas, de modo que o
resultado seja uma relação abstrata no plano discursivo

– a harmonização linguística - que expõe, no léxico e na
gramática, a representação de um bilinguismo
explícito por causa da conformidade conceitual
consistente entre signos. (FAULSTICH, 2016, p. 64)

A harmonização de línguas, nesse caso, se faz no
momento de contemplação de diferentes funções,
objeti-vos e resultados conseguidos na comunicação.
Considerar os elementos de comunicação das periferias
é reconhecer seus caráteres simbólico e funcional e, de
certa forma, com viés de um bilinguismo parcial entre
padrões de língua e de variação de linguagens.
Com a preocupação de harmonizar a variante das periferias
à língua padrão, na modalidade escrita ou falada, os estudiosos
de variação ampliaram os contextos de articulação, manifestação
e comunicação. Nesse momento, a variante oficial do português,
majoritariamente utilizada em situações muito formais ou oficiais, tornar-se-ia uma segunda língua para os alunos de periferia. Para ministras aulas a esses estudantes e angariar educação
satisfatória, é importante que os professores estejam cientes
disso, a fim de evitar criar ansiedade frente à variação padrão
somente. Há queixas de distância entre linguagens, e esse ponto
de vista se prolifera à medida que os alunos têm contato com um
português, socialmente, distante. Quando os estudantes entendem a funcionalidade da modalidade padrão do português, não
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apagam suas próprias marcas de fala, mas ampliam sua forma
de pensar sobre língua.
De fato, os alunos da periferia já têm uma língua que lhes é
funcional, promovida por vários aspectos, entre eles, os corres
diários. No entanto, essa linguagem não é suficiente nos diversos
momentos da vida, especialmente nos contextos oficiais. Em
vista disso, docentes precisam utilizar, em sala de aula com os
estudantes, informações que também contemplem suas falas.
Nossa experiência mostrou que discutir textos que empreguem
gírias e expressões coloquiais da periferia são apenas alguns dos
recursos, porém os resultados são melhores. Houve, acima de
tudo, reconhecimento e harmonia nas falas, nas aulas. Portanto,
essa prática retoma os princípios de harmonização linguística de
Faulstich (2016). Esta linguagem – a variante periférica –
passou a ser o grande intermediador de aproximação com os
alunos em classe.
Para prezar a linguagem dos alunos, consideramos as táticas
da sintaxe funcionalista, que analisa as manifestações linguísticas a partir do contexto de uso. Assim sendo, estamos sempre
atentas às regras ‘normativizadoras’ da língua, impostas por
defensores de um “português culto” e correto, que desconsideram as variantes e suas peculiaridades, em vista de harmonizar
os discursos e chegar a um lugar de comunicação que promova a
interação social, linguística e cultural. De Martelotta (2016),
recolhemos uma reflexão geral em que o autor deixa claro que as
elites, classes que mais têm contato com o padrão do portu-guês,
evidentemente têm, também, mais oportunidades que as classes
marginalizadas. De nossa parte, consideramos que estar
à margem da língua é uma questão de abordagem e de método
de ensino das linguagens que usamos no quodiano.
Inserimos aqui, por conseguinte, o percurso que nos oferece
o funcionalismo linguístico quando prevê, como um dos fundamentos, a capacidade comunicativa de preservar a interação via
linguagem e entende que os papéis sociais são marcantes na
escolha das estruturas linguísticas do falante. Dessa forma,
constatamos, como Castilho, que não é possível determinar
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qualquer estrutura linguística como única e pronta, tida como
a mais correta, mas, sim, que há diferentes formas estruturais
para situações e funções sociais apropriadas – gramaticalizações
(CASTILHO, 2012).
Com essas reflexões, foi necessário deixar de lado os livros
didáticos, segundo os procedimentos que a pesquisa exigia. A
proposta inicial passou a ser o debate. Escolhida a temática de
cada aula, selecionavam-se os raps que dialogassem com os
assuntos e que eram avaliados, criticamente, pelo conjunto professora e alunos. Era solicitada a leitura em voz alta e, também,
os comentários acerca do entendimento de trechos das canções.
De início, poucos eram os que voluntariamente falavam, mas foi
possível a cada aula, a cada momento, incentivá-los a terem
protagonismo de voz nas rodas de debate.
Em seguida, além de preocupar-nos com harmonização dos
instrumentos de comunicação, modificamos a configuração
espacial da sala. Nos primeiros contatos, e de comum acordo,
reformulamos a posição das cadeiras; assim, organizávamos um
grande círculo na sala, a fim de não promover competição, pois
ninguém teve posição verticalizada nas rodas, nem mesmo a
professora. Nenhum deles foi avaliado com vistos em cadernos,
nem tiveram que copiar textos homéricos acerca dos conteúdos
trabalhados. É importante destacar que, com o tempo, antes mesmo de a professora adentrar em sala de aula, os alunos já haviam
organizado o ambiente para que a conversa do dia fosse iniciada.

Com vista a manter a atenção dos alunos, percebemos,
também, a necessidade de pequenas práticas meditativas no
início das primeiras aulas. É possível tranquilizar a mente,
rela-xar o corpo, aliviar as dores, fortalecer o sistema
imunológico e desenvolver a percepção e concentração a
partir de técnicas de meditação, como vemos a seguir:
Em essência, a meditação é o esforço para reexercitar a
atenção. E isso que dá à meditação os efeitos incomparáveis de obtenção de conhecimentos, aumento da con-
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centração e capacidade de relacionar-se com empatia.
A meditação é, porém, mais usada como uma técnica
rápida e fácil de relaxamento. (GOLEMAN, 1999, p. 14)

À medida que estas técnicas traziam, progressivamente,
resultados positivos, decidimos por lecionar os conteúdos fora
da sala de aula; os alunos eram, por conseguinte, levados a
outros ambientes da escola. Nesse momento, a escrita passou a
ter vez, por meio do “xadrez” - assim intitulado pelos alunos –
pois o local era um pequeno pátio que contém uma bonita área
verde, ao ar livre. No local, encontram-se mesas e cadeiras de
concreto, com tabuleiros de xadrez desenhados sobre as mesas.
A partir desta aula, não foi mais preciso realizar as práticas meditativas, porque os alunos já preparados aguardavam o início de
nossa aula. Cada mesa comportava até quatro alunos, que, ali,
discutiam em pequenos grupos. Distribuíam-se imagens que
retratavam questões sociais comuns na Ceilândia: racismo,
pobreza, violência contra a mulher e preconceito contra pessoas do estilo Hip Hop11. Juntos eles debatiam as imagens
para, posteriormente, responderem, individualmente, a
questões, referentes ao que haviam visto e compreendido.
Com essa prática, foi possível ressignificar o espaço esco-lar.
Eles se surpreenderam e gostaram de realizar as atividades
além das limitações de quatro paredes, que é a sala de aula. A
prática de atividades - como esta – é de natureza ubuntu12, de
base africana, que possibilita modos de viver conjuntamente
de forma policêntrica e antirracista.

11

12

Há um grande estigma construído pela mídia, que insinua a imagem de bandidos
relacionada às pessoas que utilizam bonés, roupas largas, colares de prata e tatuagem. O
“estilo bandidão”, como denominam os próprios alunos; isso prova que está no imaginário
social a associação deste estilo com o malfeitor, o delinquente.
“Em linhas gerais, ‘ubu’ indica tudo que está ao nosso redor, tudo que temos em comum.
‘Ntu’ significa a parte essencial de tudo que existe, tudo que está sendo e se
transformando. [...] Porque ubuntu significa que só posso ser feliz se as pessoas ao meu
redor também estão felizes” (NOGUERA, 2012, p.148-150).
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Considerações finais
Para desenvolver a metodologia exposta neste artigo, foi
preciso, acima de tudo, compreender o contexto em que os aprendizes estavam inseridos. Fizemos investigação crítica acerca da
história do quilombo, a Ceilândia, em textos teóricos e em textos

estéticos, a fim de compreender a problemática local.

Vários estereótipos foram desconstruídos nesse processo.
Os alunos entendiam sua história e seu papel na sociedade,
compreenderam a realidade do negro. Esse conhecimento foi
avaliado nas produções de textos. As imagens analisadas em sala
relatavam questões, tais como, a situação das periferias, o
preconceito contra o negro, a violência contra a mulher, o
preconceito contra o estereótipo do bandido (ligado à estética do
Hip Hop), figuraram como representações da construção da
imagem da periferia. Os resultados possibilitaram que os alunos
reconhecessem o outro com um olhar mais compreensível. Isso
só foi possível com práticas de ressocialização e
desenvolvimento linguístico – a leitura e a escrita que
consideraram modalidades da variação e do padrão.
É possível que os alunos, inseridos nessa realidade, tenham
acesso à educação formal eficaz, a partir de metodologias que
envolvam a interação. Só é possível haver compreensão e conhecimento, quando há representatividade; só é possível aprender
com o outro. E se há uma aproximação desse outro com a realidade do indivíduo, se há uma harmonização na forma como as
partes se comunicam, se há de fato interação de língua e linguagem, a aprendizagem funciona.
A variante oficial é um modelo de aproximação de usos,
porque possibilita que sejam interpretados os direitos e deveres
do cidadão em leis, possibilita diálogos em contextos oficiais,
possibilita o ingresso em universidades e em cargos públicos, por
isso é importante ter este conhecimento para a articulação social
em momentos específicos. Inserir nos programas de en-sino
novos métodos e levá-los, de forma efetiva, às periferias é
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oferecer possibilidades para que os indivíduos tenham
escolhas, além da vida do crime e do emprego informal.
Permite que eles tenham autonomia e criticidade.
O material - que respondeu às ansiedades de saber ‘um estado de coisas’ - foi constituído, cada vez mais, por letras de rap,
debates, meditações, escritura e reescritura de textos. No início, a
resistência demonstrada pelos alunos foi, aos poucos, dando
lugar à criação, à curiosidade, à ação conjunta e ao respeito.
Por último, reafirmamos que a simbologia do quilombo ocorre como uma busca do passado histórico que, na linha do tempo,
justifica a condição presente. Usar o discurso ‘especializado’ em
sala de aula foi extremamente positivo, porque foi possível problematizar desde as violências cometidas pelo poder público até
as violências que ocorriam entre os próprios alunos na escola.
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LEITURA MULTIMODAL DE METÁFORAS VISUAIS NO
LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA PORTUGUESA

Bárbara Venturoso
Francisca Cordélia Oliveira da Silva

Introdução
Este artigo analisa o uso de metáforas visuais, sua leitura e
compreensão, tomando como contexto um livro didático de
Língua Portuguesa adotado em escolas públicas e privadas para
ressaltar a importância do desenvolvimento de habilidades de
leitura a partir da compreensão dessa estratégia cognitiva de
organização do pensamento como forma de inserção em uma
sociedade que se comunica, cada vez mais, por meio de imagens
e textos que recorrem ao verbal e ao não verbal para compor
seus sentidos. Isso porque em um mundo globalizado, marcado
pela fluidez e pela comunicação dinâmica, a imagem passa a ter
mais valor como portadora de informações e de construções que
buscam entendimento rápido, em uma junção de texto verbal e
imagem, que assume lugar de destaque. Assim, o interesse pelas
metáforas visuais vem dessa necessidade latente de inserir na
educação o desenvolvimento da competência de leitura e compreensão de textos multimodais.
Para tal, apresentamos o conceito de metáfora, com base em
Lakoff e Johnson (2002), para chegar à definição de metáfora
visual, partindo do estudo de Vieira (2010, 2011, 2015). Esse ar-
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cabouço teórico é utilizado, tomando como base a Análise Crítica
do Discurso (ADC), para analisar duas páginas pertencentes ao
livro Português Linguagens, de William Roberto Cereja e Thereza
Cochar Magalhães (2010), nas quais os autores utilizam a obra
Regra de ouro, de Norman Rockwell, para desenvolver a temática
da aceitação da diferença e do respeito étnico e racial.
A discussão aqui empreendida aborda a construção das metáforas visuais no referido texto e a forma como elas são
apresen-tadas aos alunos do 8º ano do Ensino Fundamental, para
mostrar como o desenvolvimento do tema “preconceito”
constrói-se por meio da leitura multimodal e refletir sobre como,
muitas vezes, a presença das temáticas pluralidades culturais,
preconceito e diversidade se dá de forma a apenas atender à
demanda legal imposta pelos documentos oficiais e não a
apresentar critica-mente as diferenças sociais que existem no
Brasil. Isso conside-rando que existe, no PCN, uma seção
dedicada a mostrar como as pluralidades culturais “precisam”
ser abordadas nas escolas e o quanto é importante para o
desenvolvimento da cidadania e da criticidade do estudante.

Ao final, o artigo reflete sobre como o estudo e a
compreen-são das metáforas visuais pode ajudar os alunos em
seu desenvol-vimento cognitivo e crítico, ampliando a
capacidade/habilidade de questionamento e permitindo-lhes
repensar a forma como se relacionam com o mundo e como
desejam influenciá-lo. De outro lado, a análise chama a
atenção para a necessidade de formar professores preparados
para lidarcom temáticas como o preconceito e de se pensar
ainda como essa e outras temáti-cas relativas à tolerância e à
inclusão podem ser abordadas em livros didáticos.
Este texto estrutura-se nas seguintes partes: introdução,
apresentação dos conceitos de metáfora e de metáforas
visuais, contextualização do corpus analisado, análise da obra
seguida de considerações finais.
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Metáforas
Antes de chegar ao conceito de metáforas visuais, é importante entender o conceito de metáfora. Com base em Lakoff e
Johnson (2002), a metáfora é uma forma de compreender uma
coisa por meio de outra, e é parte essencial da linguagem, necessária para que seja estabelecida comunicação efetiva entre os
indivíduos, o que significa que, para os estudiosos, a metáfora
não é mero recurso estilístico, reservado a poetas e escritores;
ela é, na verdade, um fator importante da vida cotidiana. Dessa
forma, os autores aproximam o recurso metafórico da realidade
diária individual, uma vez que, com a metáfora, as pessoas podem explicar e entender o mundo, já que a atividade metafórica
transcenderá a palavra em si, chegando aos próprios conceitos
estabelecidos entre os interlocutores. Utilizando-se da metáfora
conceitual – DISCUSÃO É GUERRA – os pesquisadores exemplificam:
Discussões e guerras são coisas completamente diferentes – discurso verbal e conflito armado – e as ações correspondentes são igualmente diferentes. Mas DISCUSSÃO
é parcialmente estruturada, compreendida, realizada e
tratada em termos de GUERRA. O conceito é metaforicamente estruturado, a atividade é metaforicamente
estruturada e, em consequência, a linguagem é metaforicamente estruturada. (LAKOFF; JOHNSON, 2002, p. 48)

Assim, a metáfora introduz a capacidade de compreender
conceitos de forma a ultrapassar o literal e chegar ao âmbito
da construção do próprio pensamento, permitindo dar
roupagens diferentes a conceitos diferentes, o que significa,
nessa estru-turação parcial e metaforicamente estabelecida,
permitir ou não que conceitos sejam expandidos de
determinada maneira ou de outra. E, é inserido nessa
conceituação de metáfora, tão necessária ao dinâmico
movimento social, que se compreenderá o presente artigo.
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A sociedade atual está deixando cada vez mais claro que a
forma como a comunicação é estabelecida vem sofrendo mudanças. Com a popularização de redes sociais e de mídias de massa
(repletas de publicidades), é fácil perceber como o texto mudou.
O texto, anteriormente entendido apenas como um conjunto de
palavras, perde essa caracterização e passa a ser reconhecido
por todo um conjunto de imagens, escritos, cores, formas e
tamanhos, com limites quase indizíveis. Esse novo texto híbrido
conquista espaço e gera uma nova necessidade para aqueles que
compõem o ambiente social, a leitura multimodal. Assim,
Essas mudanças ensejaram o surgimento de uma
linguagem multimodal híbrida, construída com palavras e imagens, fruto da criação da nova geração de
designers gráficos. Eles lidam com esses múltiplos
recursos semióticos, multiplicando cada vez mais esse
hibridismo que tende a se tornar dominante. Como
resultado, podemos dizer que a linguagem hegemônica
deste século reside no uso de variadas semioses, característica da linguagem multimodal. (VIEIRA, 2015,
p. 75, grifo da autora)

Assim como surgem novos textos, surgem novas interpretações e formas de análise. Para compor o sentido de textos
multimodais, metáforas visuais são usadas em profusão. Elas
são compostas por signos representados por composições
com imagens e expressam o uso da imagem para dizer que
uma coisa pode também ser (entendida a partir de) outra.
Como propõem Lakoff e Johnson (2002, p. 47-48): “A essência
da metáfora é compreender e experimentar uma coisa em
termos de outra”.
Essa estratégia se transforma em mais uma forma de ler o
mundo. Por meio da metáfora, é possível criar, significar e
ressignificar o espaço ao seu redor, assim a metaforização auxilia não só no desenvolvimento da linguagem, mas também no
aprimoramento da comunicação em si. Nas palavras de Vieira:
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As metáforas visuais participam de qualidades simples
por meio da representação dos objetos. A definição dessas metáforas é constituída por similaridade na aparência. As imagens representam objetos porque apresentam
similaridades que se apoiam em qualidades específicas.
Assim, as metáforas visuais, por seu caráter representativo intencional de um signo, traçam paralelismos com
algo diferente. É por essa razão que a metáfora estabelece
um paralelo entre o caráter representativo do signo, o seu
significado e algo diferente dele. Em resumo, podemos
afirmar que a metáfora visual é uma similaridade na
aparência. (VIEIRA, 2010, p. 54)

Concluído esse levantamento teórico inicial, passamos
à análise na qual colocamos em prática os conceitos até aqui
apresentados.
Sobre o material didático e a obra
O corpus aqui analisado é formado pelas páginas 192 e 193
do livro Português Linguagens, 8º ano, manual do professor, versão do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), de William
Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães, da editora Saraiva.
Essas páginas introduzem uma unidade didática, que aborda o
preconceito. A página 192 compõe-se por título, texto introdutório e a ilustração da obra Regra de ouro (1961), de Norman
Rockwell. Ela busca criar um momento de leitura de outras
formas de linguagem (que não sejam unicamente verbais). Na
página 193, é apresentada uma lista de exercícios para orientar a
interpretação da imagem apresentada na página 192. Nesse
sentido, este exemplar segue o modelo comumente utilizado em
livros didáticos: apresenta uma leitura que motiva o estudo a ser
desenvolvido (usando o modelo do texto como pretexto para
apresentação e assimilação de conteúdos). Como em outros
livros, essa leitura motivadora inicial se propõe crítica, reflexiva,
mas, como sabemos, nem sempre esses objetivos são alcançados.
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A coleção de livros Português Linguagens foi pensada, segundo seus autores, sob uma perspectiva enunciativa da língua, ou
seja, reconhecendo a língua como meio de ação e de interação
social. Ainda conforme os autores, o material compromete-se a
formar leitores competentes, que consigam ler com proficiência
todos os textos/gêneros textuais, além de abordar a gramática sem
abrir mão de alguns conceitos normativos. Dessa forma, in-formam
que a coleção pretende alargar os horizontes dos estudos da
linguagem, apoiando-se nos recentes avanços da Linguística e da
Análise do Discurso. (CEREJA; MAGALHÃES, 2012).

Ao longo da análise, apresentaremos a imagem das duas
páginas a serem estudadas. A obra Regra de ouro, que compõe
a página 192, atualmente em exibição no Museu de Norman
Rockwell, foi inspirada pela missão humanitária das Nações
Unidas. O site1 do Museu informa que a ilustração é composta
pelo desenho de feições de 65 pessoas, que foi iniciada em
1953, após uma cuidadosa pesquisa, envolvendo religiões e
etnias; e finalizada apenas em 1961, por falta de interesse do
artista, que chegou a considerá-la demasiado pretensiosa. A
ideia que motivou a produção da obra foi a de criar uma
imagem das Na-ções Unidas que representasse a instituição
como a esperança de um mundo melhor, contrapondo-se ao
momento histórico de produção, o auge da guerra fria.
A leitura multimodal
Alguns materiais didáticos se propõem a abordar o letramento multimodal, como é o caso da coleção Português
Linguagens, mas a verdade é que esse conceito – como outros
correlatos – ainda é novidade para muitos estudiosos, por isso
encontramos livros didáticos que ensaiam estratégias para
desenvolver a leitura de textos multimodais, mas que, muitas
vezes, não alcançam sucesso, porque recaem em estratégias
inadequadas para o desenvolvimento das habilidades requeridas
1

202

Disponível em <<http://www.nrm.org/2014/02/golden_rule/?lang=pt>. Acesso em 30 mar.
2016.

Textualidades e (re)orientação social na América Latina

do leitor de textos multimodais ou de metáforas visuais.
Muitas questões atrasam o andamento desse processo, como o
fato da leitura multimodal ainda não receber a atenção e a
importância que realmente tem; a dificuldade que existe em
trabalhá-la em sala de aula, o que ocorre devido à inexistência
de material di-dático apropriado e às lacunas na formação
docente. Isso sem considerar que, no caso em análise, a
unidade didática requer do docente preparo para abordar a
diversidade etnicorracial, o preconceito e a discriminação.
Essas dificuldades de abordagem dessas temáticas – leitura
multimodal∕compreensão de metáforas visuais e diversidade e
preconceito - são características do atual momento histórico e
social, e, para que sejam superadas, não é suficiente exigir que os
instrumentos didáticos mudem se professor e escola não estiverem preparados para desenvolver atividades compatíveis com
esses instrumentos. Um trabalho de suporte e de preparação do
ambiente escolar faz-se necessário para evitar o silenciamento
diante de assuntos relacionados a problemáticas sociais que precisam ser sanadas. Assim, as oportunidades de desenvolvimento
da capacidade crítica não serão perdidas e haverá socialização de
conhecimentos, evitando a ampliação da distância existente
entre indivíduos de diferentes classes sociais, devido às diferenças de acesso ao conhecimento (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006).
Sobre a capacidade de ler imagens e sua presença na educação,
Vieira pondera que:
A maioria dos leitores é capaz de ler imagens, no entanto,
uma educação favorável à leitura multimodal pode contribuir para acelerar e desenvolver um processo mais profundo de leitura das imagens, principalmente das metáforas,
desenvolvendo a habilidade de estabelecer coerência entre
elas. Pelo exercício do olhar, nossa capacidade de comparar,
de estabelecer analogias, auxilia o desenvolvimento da
memória visual. (VIEIRA, 2010, p. 64)
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No caso do Português Linguagens, um exemplo de tentativa
de desenvolvimento de habilidades voltadas à leitura de textos
multimodais, as atividades propõem a leitura da imagem e apresentam um roteiro para a interpretação, o que nos parece um
equívoco em relação à proposta dos autores de formar leitores
competentes. Na página 192, aparecem o título da atividade; seguindo de um pequeno texto escrito, que, por não ter referência,
será creditado aos autores da coleção didática; e a obra de arte
Regra de ouro. Essa proposta de atividade introduz uma unidade
que possui como tema Preconceito e recebe o título: Semelhantes
nas diferenças. Essas duas palavras juntas iniciam um jogo de
oposições que continuará no texto introdutório e que dá a ideia
de que existe semelhança entre as pessoas até nas suas
diferenças ou no fato de serem todas diferentes umas das outras.

(CEREJA; MAGALHÃES, 2012, p. 192)

No pequeno texto que segue o título, há o uso de palavras com
ideias opostas – alto/baixo, lisos/crespos, gordo/magro,
albino/adora sol, católico/protestante, espírita/judeu, umbandista/ateu. Essas ideias apresentadas em oposição criam a impressão de que ou se pertence a um extremo ou ao outro, sem a
existência de meio termo; com isso, os autores reforçam a ideia de
que todos são diferentes e mostram exemplos de como as pessoas
diferem umas das outras. Ao final do texto introdutório, aparece o
questionamento – “Será que nossa principal semelhança está no
fato de todos sermos diferentes?”. Essa pergunta, a nosso ver,
evidencia o elemento que, segundo os autores, unifica as pesso-as:
as diferenças. Entretanto, esse elemento de unificação não
é forte o bastante para ofuscar os contrastes apresentados na
obra de arte nem as marcas de separação criadas pelos autores
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do livro, visualizadas no texto introdutório e nos exercícios. A
hipótese levantada pelo questionamento não apresenta sustentação suficiente para reiterar o objetivo original da pintura
de Rockwell: mostrar que é possível a união entre raças∕etnias,
culturas e religiões; ao contrário, os exercícios de
interpretação do livro enfatizam as diferenças e a suposta
distância que existe entre os povos retratados.
A obra Regra de ouro retrata pessoas de diferentes
etnias∕raças e religiões, mostrando as diferenças que existem
entre elas: como desenho de diferentes feições, tons de pele e
uso de adereços de determinadas culturas. O objetivo do
artista era mostrar como as pessoas podem conviver em paz,
indepen-dentemente da etnia∕raça, da religião e do momento
histórico em que vivem, com isso a obra busca criar uma
metáfora visual de união, mas, ao traçar tantas diferenças,
criou fortes contrastes que saltam mais aos olhos que a ideia
de convivência pacífica. Nem a frase que compõe a obra, -- “Do
unto others as you would have them do unto you” / “Faça aos
outros o que gostaria que fizessem a você” –, usada para
evidenciar o caráter religioso da ilustração e reiterar a ideia
de união, consegue amenizar os contrastes expostos.

(Regra de ouro, ROCKWELL, 1961)
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Quando analisada pelo viés da representação social, podemos
voltar nosso olhar para a obra a fim de verificar que representações
ela configura. Jovchelovitch (2003, p. 65) aponta que as representações sociais são símbolos construídos coletivamente de forma
compartilhada por uma sociedade. São fenômenos psicossociais
radicados no espaço público e nos processos pelos quais os seres
humanos desenvolvem identidades (um ponto de congruência com
a ADC). Além disso, ressalta que a Teoria das Representações
Sociais (TRS) assenta-se sobre uma teoria dos símbolos, pois representações e símbolos são elementos indissociáveis (JOVCHELOVITCH, 2003, p. 71). Ao associar esses conceitos ao corpus, percebemos que a obra recorre a símbolos que culturalmente marcam os
sujeitos apresentados/representados na imagem (vestimentas,
adornos e postura) e que, de forma indireta, cria estereótipos, já que
símbolos de identificação cultural impõem uma leitura de mão
única, assim a mulher oriental com roupa tipicamente nipônica
é automaticamente lida, pelos autores do livro, como chinesa. O
que podemos questionar é até que ponto esse tipo de correlação
linear é um passo em direção ao respeito às diferenças.

Jovchelovitch (2003, p. 81) considera ainda que, para entender as representações sociais, é preciso se concentrar nos
processos de comunicação e de vida que engendram a sociedade,
e que se estruturam por meio da mediação social ou, no viés da
ADC, por meio de práticas sociais. Aqui percebemos a importância da linguagem como ferramenta mediadora das práticas
sociais, que, por sua vez, engendram as representações sociais.
Assim, mediações sociais geram representações sociais, que são
estratégias desenvolvidas por atores sociais “para enfrentar a
diversidade e a mobilidade de um mundo que, embora pertença
a todos, transcende a cada um individualmente” (ibid., 2003, p.
81). Nesse sentido, elas são parte de um “processo que ao mesmo
tempo desafia e reproduz, repete e supera, que é formado, mas
que também forma a vida social de uma comunidade” (p. 82).

As representações sociais são, para Abril (2003, p. 53),
teorias que os indivíduos tecem sobre a natureza de eventos,
objetos e situações do mundo social, que se relacionam com a
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forma como as estruturas de conhecimentos são usadas para
familiarizar e para contextualizar a realidade social, o que pode
ocorrer por comparações e classificações usadas e conhecidas
pelos indivíduos cuja experiência se insere na tradição cultural
de sua comunidade. Ressalta a autora que os processos classificatórios são avaliativos. Esse ponto explica a impossibilidade da
neutralidade da avaliação e da classificação, já que cada objeto
ocupa lugar hierárquico e, como consequência, é relacionado de
modo específico a um grupo social.

Voltando à obra em análise, podemos pensar sobre como
a representação de sujeitos marcados por suas diferenças
pode levar a leituras que sejam desagregadoras, que tenham
como foco a diferença, entendida como elemento negativo de
compa-ração, classificação e hierarquização dos sujeitos
representados. O nosso questionamento é: ao focar diferenças
tão acentuadas a leitura levaria a pensar na diferença como
elemento positivo? Estaria o professor preparado para
“conduzir” o aluno à reflexão e à conclusão pretendidas,
considerando que ele olha para o texto a partir de uma
posição de sujeito (com posicionamentos e ideologias)?
Esses questionamentos podem ser justificados pela aná-lise
da página seguinte. Passemos a ela. O material apresenta, na
página 193, exercícios de interpretação, iniciados com uma
atividade que choca pela descontinuidade com relação ao texto
apresentado. Os exercícios recortam do quadro rostos para ilustrar questões que pedem que os alunos identifiquem a existência
de diferenças entre essas pessoas, e identifiquem quais são as
diferenças e a que lugar as pessoas, supostamente, pertencem.
Sem aparente preocupação com o fato de estar lidando com a
questão étnica, recorrendo à geografia e a estereótipos, os autores partem para associações que, como mencionado, fazem uma
leitura única das possibilidades que a obra apresenta. Assim, os
alunos devem associar elementos físicos, vestimentas e adornos
com a origem da pessoa recortada do quadro. Essa estratégia
recorre ao determinismo que apenas estimula a disseminação e a
manutenção de estereótipos. Vejamos o exercício a seguir.
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(CEREJA; MAGALHÃES, 2012, p.193)

Em letras azuis, em destaque, estão as respostas indicadas.
Na sequência, são apresentadas as respostas: menina negra tem
origem em “um país africano”; mulher com traços é do “Japão”;
no quadro central, o homem tem indicada sua origem: “Trata-se
de um judeu; portanto, pode ser de Israel ou pode ter nascido em
outro país”; menina com véu é da “Índia”; casal branco com
criança é da “Europa”. Como se percebe, das possíveis respostas,
somente uma foi relativizada – a origem do homem judeu –; as
demais foram respondidas de forma taxativa, relacionando aspectos físicos com origem étnica, mas, se as informações fossem
relativizadas, perceberíamos que essas pessoas podem pertencer a qualquer lugar do mundo. Assim, a menina negra poderia
pertencer ao Brasil, por exemplo.
Ademais, a atividade conduz a uma leitura que lança todos
os sujeitos com determinadas características em um conjunto
homogêneo e não considera que “Tratar os desiguais como se
fossem iguais é uma encenação burlesca de justiça” (RAJAGOPALAN, 2010, p. 15). E, a reboque, desconsidera que “Todas as
chamadas sociedades tecnológicas ocidentais, quer oficialmente
reconhecidas ou não, [...] estão atualmente sujeitas a uma condição multicultural...” (KRESS, 1997, p. 48), logo essas leituras de
sujeitos como deterministicamente pertencentes a uma cultura
ou região são, no mínimo, rasas e incompatíveis com a formação
de leitores críticos e competentes.
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Na segunda atividade, o foco é a diversidade religiosa. Os
autores citam algumas religiões, considerando-as característi-cas
de determinadas regiões do mundo, e pedem que os alunos
encontrem no quadro representantes de cada uma delas, reforçando as diferenças que existem entre as personagens
retratadas, separando-as por religião/região geográfica. Nessa
parte, por exemplo, citam como pertencente ao hinduísmo a
menina que usa um manto e à religiões africanas (mencionadas
de forma genérica) a criança negra com brincos e colar.

(CEREJA; MAGALHÃES, 2012, p.193)

Depois, indagam sobre o significado da aproximação dessas
pessoas de várias religiões na obra, como se fosse possível, após
toda essa fragmentação, verdadeiramente, visualizar a possibilidade de convivência entre as religiões. A sensação é de indução a
essa resposta e não de uma reflexão que leve a uma conclusão.
Outro problema, a nosso ver, é o fato de os autores ligarem uma
religião a uma etnia∕raça e a uma região, sem mencionar ou relacionar à questão cultural, como se as religiões pudessem ser
determinadas pelas raças∕etnias e pelos espaços geográficos.
Consideramos essa ideia altamente geradora de preconceitos.
Na terceira atividade, o enunciado da questão chama a aten-ção
dos alunos para a frase da tela – “Do unto others as you would have
them do unto you”/“Faça aos outros o que gostaria que fizessem a
você” – e mostra um quadro que fala sobre a origem do princípio da
Regra de ouro, que é essencialmente religioso e não possui ligação
com o surgimento do moderno conceito de direitos humanos, nem
com o surgimento das políticas de inclu-
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são social. Essas duas expressões, “direitos humanos” e “inclusão
social”, parecem aparecer no quadro muito mais para cumprir a
obrigação de citar meios de superação das diferenças sociais que
para trazer uma informação pertinente para a reflexão, pois as
expressões são citadas, mas o assunto não é tratado com
profundidade, com isso os autores perdem a oportunidade de
criar um ambiente crítico que efetivamente permita aos alunos o
reconhecimento de sua própria condição e da do outro.

(CEREJA; MAGALHÃES, 2012, p.193)

Assim, no item ‘a’ da terceira atividade, o autor pergunta sobre
qual mensagem Rockwell quis passar com a frase da obra e tem
como expectativa de resposta que o professor inicie uma discussão
para que os alunos concluam que o pintor tentou deixar uma
mensagem de paz sobre a importância do respeito mútuo entre os
povos e da aceitação das diferenças étnicas, culturais, religiosas e
linguísticas, ou seja, os autores do livro esperam que o professor
aprofunde uma discussão que eles não conseguiram imprimir nas
atividades, tendo a expectativa de que os docentes estejam
preparados para isso, apesar de não terem apresentado
informações sobre a obra de arte, nem sobre as problemáticas
sociais inseridas no contexto das pluralidades culturais.

No item ‘b’, o livro questiona a suposta função social da Regra de ouro, porém, novamente, não há posicionamento crítico,
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deixando para os professores a função de conduzir os estudantes à resposta desejada, que seria a função social de estimular a
convivência pacífica e a tolerância entre pessoas de diferentes
etnias e religiões. No mesmo item, informam de que o pintor
nasceu nos Estados Unidos, o que traz a noção de que Rockwell
é o OUTRO da própria obra. Ele é o artista que retrata pessoas de
culturas e religiões que não lhe pertencem, ele recria aquilo que
vê, da perspectiva de alguém que observa de fora, com as
limitações de alguém que não está inserido naquele contexto social, ou seja, ele se coloca na posição de criador e cria um mundo
ficcional, em uma relação que se divide entre o EU e o OUTRO
(ARGYROU, 2000).
A última atividade proposta finalmente apresenta o problema,
o assunto que deveria estar em discussão desde o início: “Você acha
importante haver em nosso país respeito às diferenças étni-cas e
religiosas? Por quê?”. Porém, o questionamento não é bem
apresentado, leva a uma resposta absolutamente óbvia, sem posicionamento crítico, afinal, quem não gostaria de ser respeitado?

(CEREJA; MAGALHÃES, 2012, p.193)

Todos que reconhecem o significado de respeito desejam
ser respeitados, por isso uma resposta tão direta como um
“sim” em um momento como esse não diz muito. Depois, vem
o “Por quê?”, que dá caráter de aparente complexidade à
pergunta voltada a um aluno que, até então, não tinha sido
preparado, pelo guia interpretativo do material e talvez nem
pelo professor, para se posicionar criticamente diante de
conflitos sociais. Ou, simplesmente, abre uma brecha para que
o aluno responda um “não, eu não acho”, afinal foi perguntado
ao aluno o que ele “acha” de alguma coisa.
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Então, é apresentado o problema, o respeito às diferenças
étnicas e religiosas é necessário para que as pessoas possam
conviver em paz, para que conflitos sociais sejam resolvidos,
só que, apesar de apresentar a questão, o material não diz
mais nada sobre ela: onde a falta de respeito ocorre, o que a
motiva, o que fazer para que o respeito seja conquistado.
Como resposta sugerida para auxiliar o professor, o livro
apresenta apenas a lacônica informação “Resposta pessoal”.
A ideia que essa superficial apresentação das questões
que envolvem as pluralidades culturais passa é a de que ela
está lá para cumprir a obrigação imposta pelos documentos
oficiais, citando, como pede a lei, as pluralidades culturais,
mas sem criar um espaço de desenvolvimento crítico acerca
do assunto, que pudesse proporcionar ao aluno o
reconhecimento do mundo ao seu redor. Ao invés disso, o
material didático sustenta e cria estereótipos em uma unidade
que pretende discutir o precon-ceito. Pensando no que o livro
deveria apresentar e consultando o PCN, verificamos que:
O tema Pluralidade Cultural oferece aos alunos oportunidades de conhecimento de suas origens como brasileiros
e como participantes de grupos culturais específicos. Ao
valorizar as diversas culturas presentes no Brasil,
propicia ao aluno a compreensão de seu próprio valor,
promovendo sua auto-estima como ser humano pleno de
dignidade, cooperando na formação de autodefesas a
expectativas indevidas que lhe poderiam ser prejudiciais.
Por meio do convívio escolar, possibilita conhecimentos e
vivências que cooperam para que se apure sua percepção
de injustiças e manifestações de preconceito e discriminação que recaiam sobre si mesmo, ou que venha a
testemunhar e para que desenvolva atitudes de repúdio a
essas práticas. (PCN, 2001, p. 137)

Enfim, se o material silenciará diante da oportunidade de se
aprofundar em problemáticas que podem ajudar a solucionar
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questões sociais, ele deixa o peso da ampliação da criticidade dos
estudantes nas mãos dos professores, que, por várias vezes, não
estarão preparados para lidar com assuntos polêmicos em sala
de aula e, por isso, acabam perdendo a oportunidade de criar um
espaço de reflexão. Dessa forma, a análise desenvolvida
evidencia ser necessário cuidado no uso e na análise de textos
multimodais na escola. O material que traz essa possibilidade de
leitura deve ser criterioso, para não limitar o desenvolvimento
das habilidades de leitura dos alunos (por exemplo, apresentando respostas limitadas a uma única interpretação), e para não
levá-los a discussões rasas, óbvias e enfadonhas, devendo, na
realidade, fazer com que os alunos reflitam sobre o ambiente que
os cerca e os problemas que envolvem as múltiplas e variadas
facetas da sociedade.

Considerações finais
A análise nos leva a considerar que muito ainda precisa ser
pensado para que possamos afirmar que os livros didáticos conseguem abordar de forma produtiva temas relacionados a questões de natureza étnica e racial, ou relativos à leitura de textos
multimodais e das metáforas visuais que eles possam apresentar.
Portanto, a necessidade de inserir a leitura multimodal na escola
é real, as questões que envolvem essa inserção são motivadas
socialmente, provando que esse processo é necessário, mas
difícil de ser desenvolvido. A sociedade atual é marcadamente
imagé-tica e multimodal, porém ainda tem dificuldades em
trabalhar assuntos polêmicos, o que cria uma oposição entre a
necessidade de ler criticamente e o próprio desenvolvimento
da criticidade. Para Vieira (2011, p. 22),
[...] a verdade é que os sujeitos do discurso, sejam crianças, sejam adultos, devem estar preparados para um
mundo multimodal, povoado de imagens e de sons, para
poderem desvendar mensagens. Quem não souber ler
esse tipo de discurso estará em séria desvantagem, pois
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facilmente poderá ser manipulado por toda a sorte de
informação que use esses recursos multimodais. A
resis-tência efetiva é saber lidar criticamente com a
natureza desse tipo de discurso.

Então, não é suficiente aprimorar materiais didáticos, para
que não aconteça isso que nossa análise evidencia: uma metáfora
visual de contraste e fragmentação contrária ao objetivo original
da obra de arte, interpretando a pintura de forma extremamente
superficial, quando poderia explorar o fato de que, na própria
obra, as diferenças entre as personagens representadas em si já
criam essa metáfora visual de contraste, o que seria bem mais
interessante e desenvolveria efetivamente a possibilidade de
análise crítica. A leitura multimodal, junto com a capacidade
crítica, é uma forma de ler o mundo, poderosa arma de superação das manipulações e das problemáticas sociais. Ter essas
capacidades desenvolvidas significa estar um passo a frente, se
comunicar melhor com o ambiente ao seu redor, ter a chance de
criar e recriar, significa ter o poder de influenciar o meio de
forma mais efetiva.

Referências
ABRIL, N. Pardo. Análisis critico del discurso y representaciones
sociales: uma cercamiento a la comprensión de cultura. In:
BERARDI, Leda (Compiladora). Análisis Critico del Discurso.
Perspectivas latinoamericanas. Barcelona: Frasis, 2003.
ARGYROU, Vassos. Self-accountability, ethics and the problem of meaning.
In: STRATHERN, Marilyn (Org.). Audit Cultures: Anthropological Studies
in Accountability, Ethics and the Academy. Londres: Routledge, 2000.

BRASIL. MEC. Parâmetros Curriculares Nacionais –PCN - 3ª ed. Brasília: A Secretaria, 2001.
CEREJA, William R. Português: Linguagens, 8º ano: língua portuguesa. São

Paulo: Saraiva, 2012.
JOVCHELOVITCH, Sandra. Vivendo a vida com os outros:
intersubjetividade, espaço e público e representações sociais. In:
GUARESCHI, P.; JOVCHELOVITCH, Sandra (Org.). Textos em
representações sociais. Petrópolis: Vozes, 2003.

214

Textualidades e (re)orientação social na América Latina

KRESS, Gunther R.; VAN LEEUWEN, Theo. Reading images: the grammar of

visual design. Nova York: Routledge, 2006.
KRESS, Gunther. Considerações de caráter cultural na descrição
linguística: para uma teoria social da linguagem. In: PEDRO, E. R.
(Org). Análise Crítica do Discurso. Lisboa: Caminho, 1997.
LAKOFF, George; JOHNSON, Mark. Metáforas da vida cotidiana.
Campinas/ São Paulo: Mercado de Letras/EDUC, 2002.
RAJAGOPALAN, Kanavilil. Linguagem e exclusão: algumas questões
preliminares. In:
ROCKWELL, Norman. Regra de ouro. 1961. Disponível em:<http://www.
nrm.org/2014/02/golden_rule/?lang=pt>. Acesso em: 26 maio. 2015.
VIEIRA, J. A.; SILVESTRE, C. Introdução à Multimodalidade:
Contribuições da Gramática Sistêmico-Funcional, Análise de Discurso
Crítica, Semiótica Social. Brasília, DF: J. Antunes Vieira, 2015.
VIEIRA, J. A. Afinal, existem metáforas visuais?In: VIEIRA, J. A.;
BENTO, A. L.; ORMUNDO; J. S. (Orgs.). Discursos nas práticas
sociais. São Paulo: Annablume, 2010.
VIEIRA, J. A.; FERRAZ, J. de Aquino. Percursos e avanços do texto
multimodal: novas perspectivas na contemporaneidade. In: VIEIRA,
J. A.; BENTO, André Lúcio (Orgs.). Discursos contemporâneos em
estudo. Brasília: UnB/CEPADIC, 2011.

215

Textualidades e (re)orientação social na América Latina

A IMPORTÂNCIA DE OFICINAS DE LEITURA E PRODUÇÃO
DE TEXTOS PARA APRIMORAR O LETRAMENTO DOS
ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Wellington Souto Pereira
Rosineide Magalhães

Introdução
Conforme o Indicador de Alfabetismo Funcional (Inaf) divulgado em 2016, 27% dos participantes da pesquisa realizada
pelo Instituto Paulo Montenegro foram classificados como analfabetos funcionais. De acordo com os resultados do Pisa 2015
(Programa Internacional de Avaliação de Estudantes), o Brasil
ocupa a quinquagésima nona posição em leitura de um total de
setenta países submetidos à avaliação. Esses dados revelam que
os brasileiros não conseguem ler e compreender textos com
apro-veitamento e uma parte expressiva da população ainda
enfrenta a barreira do analfabetismo funcional, que, em linhas
gerais, é a incapacidade de identificar no texto lido informações
básicas e de se expressar por meio da escrita, inclusive em
situações comunicativas cotidianas.

Assim, o domínio pleno da leitura e da escrita ainda é um
dos maiores desafios a serem superados pelo Brasil. Segundo
Bortoni-Ricardo:
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Esse problema alerta para uma triste realidade da escola
brasileira, qual seja, o pouco trabalho dedicado ao ensino
efetivo da leitura. Há uma crença, a meu ver muito equivocada, de que, após a fase de alfabetização, voltada à
decodificação da escrita e à aprendizagem do princípio
alfabético em que essa se baseia, que marca os primei-ros
anos do ensino fundamental, o desenvolvimento da
leitura virá naturalmente à medida que os alunos forem
tendo contato com os diferentes textos.

Diante dessa lamentável realidade, diversos projetos de
pesquisa estão sendo conduzidos e vários trabalhos científicos
publicados acerca de metodologias significativas e inovadoras
de ensino da compreensão leitora e da escrita para a educação
básica. Entre eles está o projeto de pesquisa Superando o Analfabetismo Funcional (SAF), que está voltado para a identificação
das características do analfabeto funcional, suas capacidades e
limitações, seus esforços de superação. Pretende-se, a partir
desse projeto, traçar um perfil sociolinguístico desse grupo e
propor metodologias pedagógicas que promovam a superação
desse analfabetismo para possibilitar a inclusão social de tais
indivíduos.
O presente artigo é uma das publicações resultantes do trabalho de pesquisa desenvolvido pelo SAF. Diante da constatação
de que uma parcela expressiva dos alunos do Instituto Federal de
Brasília – campus Samambaia ainda enfrenta a barreira do
analfabetismo funcional, foi desenvolvida uma pesquisa-ação em
2016 com os estudantes do 1º ano do Ensino Médio Técnico
Integrado em Design de Móveis para se diminuir tal problema.
Para isso, desenvolveu-se um projeto de leitura, organizado em
oficinas, cuja metodologia compõe-se do emprego de estratégias
de leitura que permitem melhor compreensão do gênero textual
anúncio publicitário.
Assim, o presente trabalho tem por objetivo estudar o perfil
sociolinguístico de tais alunos, bem como identificar e analisar, à
luz da referencial teórico proposto por Isabel Solé, as estratégias

218

Textualidades e (re)orientação social na América Latina

de leitura empregadas pelo professor, como mediador, durante o
processo de trabalho desenvolvido com os estudantes.
É importante esclarecer que o docente que conduziu o projeto não tinha na época conhecimento teórico das estratégias de
leitura sugeridas por Solé, planejando sua prática pedagógica a
partir de suas leituras sobre letramento e, principalmente, de sua
experiência em sala de aula. Assim, pretende-se identificar e
analisar quais estratégias de leitura foram adotadas pelo professor, diga-se que intuitivamente, bem como de que maneira os
estudantes reagiram a tais estímulos.
A fim de que haja compreensão da reflexão proposta, este
artigo está subdividido nas seguintes sessões: Introdução: parte,
ora desenvolvida; Pressupostos teóricos: serão abordados o conceito de letramento, as estratégias de leitura, o gênero textual
anúncio publicitário e a inclusão de temas relacionados à diversidade de gênero na educação básica; Metodologia: realizou-se
uma pesquisa-ação; Análise dos dados: estudo detalhado da
interação entre professor e alunos nas oficinas realizadas; e Considerações Finais: exposição das conclusões acerca da pesquisa
desenvolvida.

Pressupostos teóricos

aos

Consoante Rojo (2009, p. 98), o termo letramento refere-se
usos e práticas sociais de linguagem que envolvem a
es-crita de uma ou de outra maneira, sejam eles
valorizados ou não valorizados, locais ou globais
recobrindo con-textos sociais diversos (família, igreja,
trabalho, mídias, escola etc.), numa perspectiva
sociológica, antropológica e sociocultural.

Assim, a escola necessita desenvolver o letramento a fim
de combater o analfabetismo funcional, o abandono e, consequentemente, a exclusão social dos estudantes. Para tanto, um
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dos principais objetivos de qualquer instituição educacional que
oferta os ensinos fundamental e médio deve ser proporcionar
aos discentes a participação efetiva em diversas práticas sociais
que fazem uso da leitura e da escrita. Para se atingir tal propósito, é necessário considerar também as práticas letradas não
valorizadas e marginalizadas, os meios semióticos nos quais os
diversos gêneros textuais se materializam, bem como um olhar
crítico perante os discursos explícitos ou implícitos presentes
nos vários textos que circulam na sociedade.

Para se desenvolver o letramento um dos caminhos é o
ensino de estratégias de leitura. Segundo Palinesear e Brown
(1984. Apud Solé, 1998, p. 70), a compreensão do que é lido é
produto da familiaridade com os conteúdos e com a estrutura
dos textos, do nível de conhecimento prévio necessário para o
entendimento do que se lê e, também, das estratégias
emprega-das a fim de otimizar a compreensão leitora e de
solucionar as falhas e as lacunas durante a leitura.
Consoante Solé (1998), uma estratégia pode ser definida
como o caminho mais adequado a seguir na execução de uma
determinada tarefa. Assim, as estratégias de compreensão
leitora são procedimentos ‘‘que envolvem a presença de
objetivos a se-rem realizados, o planejamento das ações que
se desencadeiam para atingi-los, assim como sua avaliação e
possível mudança’’ (SOLÉ, 1998, p. 70-71).
Assim, de acordo com Solé (1998), as estratégias de
leitura devem ser ensinadas na escola, pois é necessário
formar leitores autônomos que sejam aptos a superar as
possíveis dificuldades de compreensão encontradas em
diversos tipos de textos lidos, não somente nas atividades
acadêmicas, mas também nas coti-dianas.
Solé (1998) considera a leitura uma atividade que
envolve três momentos: antes, durante e depois. Dessa
maneira, a autora apresenta estratégias que podem ser
utilizadas pelo professor em cada etapa. Resumidamente, são
propostas as seguintes estratégias:
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i. Antes da leitura: motivar para a leitura; definir quais objetivos;
ativar os conhecimentos prévios; estabelecer previsões e
expectativas acerca do que será lido;
ii. Durante a leitura: sugere-se a leitura compartilhada, na qual se
formula previsões e perguntas, além de esclarecer possíveis dúvidas
sobre o texto e de resumir ou recapitular oralmente o que se lê;
iii. Após a leitura: identificar as ideais principais do texto; elaborar
resumos; formular e responder perguntas do que foi lido.

Para o ensino de estratégias de compreensão leitora diversos
textos podem ser utilizados pelo professor. Assim, os gêneros
textuais são enunciados com características relativamente es-táveis.
Cada gênero, segundo Bakhtin (1992. Apud Koch & Elias, 2011,
p.109), é formado por elementos indissociáveis, como: a estrutura
composicional, o estilo e o conteúdo temático.

A estrutura refere-se à presença e à distribuição de informações no texto. Por exemplo, o anúncio publicitário geralmente é
composto por um slogan e uma imagem. O estilo está relacionado
às escolhas do produtor do texto, que revelam sua marca individual, tais como o nível de formalidade/informalidade e o uso
dos modos verbais, no caso da publicidade sempre se encontra
verbos no modo imperativo. Outro elemento essencial de qualquer gênero é o conteúdo temático. De acordo com Koch & Elias
(2011, p. 60), ‘‘o conteúdo temático diz respeito ao tema
esperado no tipo de produção em destaque’’. Nos anúncios
publicitários, o tema basicamente gira em torno da divulgação de
um produto ou da conscientização de uma situação problema.

Além dos elementos indissociáveis, os gêneros possuem
um propósito social. Conforme Sampaio (2003, p. 28),
A função principal da propaganda é, de um lado, - essencialmente – disseminar informações, raciocínios e
ideias que permitam aos consumidores estarem mais
informados sobre os produtos e serviços existentes e à
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sua disposição, e, de outro, possibilitar aos
anunciantes o aumento de seus negócios, através da
conquista de mais consumidores.

Os anúncios publicitários podem ser classificados em
propa-ganda comercial, que busca divulgar e incentivar o
consumo de bens, e a propaganda de utilidade pública, que
procura incentivar ações e atitudes socialmente necessárias. A
principal diferença entre ambas refere-se basicamente ao
conteúdo temático, uma vez que a estrutura composicional e o
estilo podem continuar os mesmos.
Ao anunciar determinado produto, o principal objetivo é
torná-lo mais íntimo dos consumidores, já que as pessoas se inclinam a consumir os produtos que mais conhecem e que sobre
os quais possuem mais informações, comprando, portanto,
aqueles tidos como confiáveis. Assim, a propaganda comercial
faz uso de diversos recursos para persuadir o consumidor. Com
os recursos visuais, busca-se apresentar a imagem do produto e
enfatizar a marca. Com os recursos linguísticos, procura-se
demonstrar as qualidades e benefícios da mercadoria. Além
disso, a fim de con-vencer, a propaganda comercial cria um clima
fantasioso, em que o produto é capaz de satisfazer as
necessidades do consumidor de forma plena. Outro recurso
persuasivo é a apresentação de argumentos baseados em dados
concretos, isto é, apresentar as reais vantagens de comprar
determinada mercadoria. De acordo com Martins (2008, p. 154),
O anúncio publicitário é discurso persuasivo, pois, por
meio dele, o enunciador se serve para fazer o receptor
crer em algo que lhe é apresentado, mudar seus pontos
de vista, tomar decisão favorável ao que lhe é dito. O
anúncio destina-se a conduzir o raciocínio por
caminhos predeterminados e por meios diversos,
rumos à intenção primeira, ou objetivo que representa
as ‘‘pretenções’’ do anunciante.
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A propaganda de utilidade pública possui o objetivo de conscientizar o destinatário sobre determinado assunto, orientando a
evitar certos comportamentos ou incentivando a prática de
determinadas ações. Esse tipo de propaganda também emprega
recursos a fim de persuadir. Entre eles estão os recursos linguísticos que demonstram causas e efeitos irrefutáveis, bem como
apresentam depoimentos testemunhais. Também se faz apelo aos
sentimentos do receptor, buscando impressionar e emocionar na
tentativa de incentivar determinados comportamentos.

Além dessas características, o anúncio publicitário requer
outros aspectos, tais como a criatividade, a originalidade e a
cla-reza. A fusão de todos os elementos citados acima, sem
dúvida, acarretará na produção de uma propaganda eficaz.
Além de desenvolver o letramento por meio de estratégias
de leitura aplicadas a diversos gêneros textuais, é fundamental
que a escola também aborde as questões de gênero. Porém,
infelizmente, nos currículos da educação básica brasileira, a
diversidade de gênero ainda não é uma temática considerada
necessária e urgente para a construção de um ambiente escolar
plural e inclusivo. Na realidade, as questões de gênero sequer são
citadas em boa parte dos documentos oficiais. Exemplo recente
disso, está na retirada, em 2014, da menção às questões de
gênero e orientação sexual do texto do Plano Nacional de
Educação, que define as diretrizes e metas para a educação.
Apesar dessa realidade, a educação básica necessita buscar
práticas pedagógicas que promovam a reflexão acerca das concepções de sexo biológico, orientação sexual, identidade de gênero, bem como os direitos humanos garantidos a todos, inclusive
às minorias, como os LGBTs. O diálogo sobre tais questões é um
caminho para se combater a homofobia, tanto no colégio, como
além dos muros dele. Assim, a escola cumpre seu papel de formar indivíduos capazes de conviver em sociedade, respeitando
também a diversidade de gênero.
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Metodologia
A fim de se gerar os dados para análise, adotou-se a pesquisa-ação. Em novembro e dezembro de 2016, foi realizado
um projeto de leitura, no Instituto Federal de Brasília, campus
Samambaia, com um grupo de quatorze estudantes na faixa
etária entre quinze e dezesseis anos. Na época, eles cursavam
o pri-meiro ano do Ensino Médio Integrado em Design de
Móveis. Tais alunos cursaram o ensino fundamental em outras
instituições e chegaram ao IFB com muitas dificuldades em
leitura e escrita. Boa parte deles poderia ser considerada
analfabetos funcionais, ou seja, apenas decodificavam o texto e
não conseguiam com-preender os sentidos presentes.
Diante desse desafio, foi desenvolvido um projeto que pretendeu contribuir para que esses estudantes superassem essa
condição tão limitadora na qual se encontravam. O professor que
conduziu a sequência didática atuou como mediador do processo
de ensino e aprendizagem, ao buscar aprimorar o letramento dos
discentes. Para tanto, foi adotado o anúncio publicitário como o
gênero textual em torno do qual todas as atividades do projeto se
desenvolveram, pois a propaganda está bastante presente no cotidiano e apresenta elementos verbais e não verbais. A sequência
didática foi organizada em três módulos, como descrito a seguir:

MÓDULO 1: Reconhecimento do gênero textual
O objetivo deste módulo foi desenvolver o reconhecimento
do anúncio publicitário, bem como do conteúdo temático, da
estrutura composicional e do estilo pertencentes a esse gênero.

Esta etapa será realizada em dois encontros. Com o
intuito de despertar a atenção dos alunos para o assunto a ser
tratado, duas atividades de compreensão e interpretação
textual foram propostas. Uma delas abordará a propaganda
comercial e a outra a propaganda de utilidade pública.

224

Textualidades e (re)orientação social na América Latina

MÓDULO 2: Produção textual
Esta etapa foi realizada em dois encontros. Grupos foram
formados e cada equipe ficou responsável pela criação de uma
propaganda comercial ou de utilidade pública. A elaboração
do texto publicitário aconteceu na seguinte sequência:
Etapa 1:
Para iniciar o processo de criação da propaganda e fazer a
análise do conteúdo temático desse gênero, os grupos responderam a um roteiro que depois de preenchido continha todas as
informações essenciais para a criação do anúncio publicitário.

A equipe que elaborou uma propaganda comercial
respon-deu ao seguinte roteiro:
1. Escolham um produto do qual vocês gostam para criar uma
propa-ganda dele. Qual será o produto?
2. Qual é o público-alvo da propaganda de vocês?
3. Qual são os objetivos que vocês pretendem alcançar com essa
pro-paganda?
4. Quais são as qualidades, benefícios e vantagens do produto que
vocês escolheram?

Já o grupo que criou uma propaganda de utilidade pública
respondeu ao roteiro abaixo:
1. Qual é o assunto da propaganda? (Sugestões: gravidez precoce,
vício em drogas, doenças sexualmente transmissíveis ou reprovação
escolar, etc.)
2. Qual é o público-alvo?
3. Qual é o objetivo que pretendemos alcançar com a propaganda?
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4. Pesquisem quais são as causas e as consequências do seu assunto.
5. Imagine uma pessoa que teve uma experiência relacionada ao assunto do grupo. Escreva um depoimento dessa pessoa, contando
bre-vemente como tudo começou e quais foram as consequências.
Não se esqueça de criar um nome fictício para essa pessoa. Utilize a
pesquisa feita para escrever o depoimento.

Etapa 2:
A fim de explorar a estrutura composicional do anúncio publicitário, os grupos produziram, utilizando os recursos digitais
necessários, os seguintes elementos estruturais da propaganda:
i. Título (breve e para despertar a atenção);
ii. Texto (apresentando as qualidades, benefícios e vantagens do
pro-duto ou depoimento);
iii. Slogan (curto, direto e marcante);
iv. Imagem (relacionada aos elementos anteriores).

As equipes tiveram que empregar frases (para o título, o
texto ou o slogan) com verbos no modo imperativo para a propaganda que foi produzida. Assim, o processo de criação da
propaganda estava concluído.
MÓDULO 3: Apresentações das produções textuais
Esta etapa foi realizada em um encontro. As equipes apresentaram oralmente os textos publicitários criados,
empregando computador e datashow.
Os encontros foram gravados a fim se registrar as interações
entre os participantes e, principalmente, as reações dos alunos
em enquadres de leitura. Assim, os sujeitos envolvidos foram
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estimulados a pensar em voz alta, conforme a metodologia dos
protocolos verbais. As verbalizações foram transcritas a fim
de se analisar a atuação do pesquisador na tentativa de
possibilitar o entendimento do texto pelos alunos.
Análise de dados
Por uma questão de limitação de espaço, neste artigo, se-rão
analisadas parte das interações do módulo 1, no qual foram
desenvolvidas atividades de compreensão e interpretação textual de uma propaganda de utilidade pública. Para que haja um
entendimento pleno dos trechos apresentados e das análises, é
necessário saber que a peça publicitária adotada foi a seguinte:
Publicidade – uso de preservativo.

Fonte: www.sul21.com.br/jornal

Além disso, nos protocolos verbais apresentados abaixo, o
símbolo ‘‘P.’’ refere-se aos enunciados emitidos pelo professor,
enquanto o ‘‘A’’ e o número correspondente fazem alusão ao que
foi dito pelos estudantes envolvidos na interação.

O docente iniciou a oficina solicitando aos alunos que
lessem o anúncio publicitário entregue. Como tal gênero é
multimodal e, geralmente, apresenta frases curtas, os
estudantes fizeram a leitura quase que imediatamente, como
apresentado no trecho a seguir:
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1. P.: Vou distribuir aqui pra vocês o nosso anúncio publicitário de
hoje, tá?
2. A1: Isso aqui é sobre sexo, véi. [risos]
3. P.: Pessoal, aproveite os minutos iniciais pra ler o texto publicitário.

Nesse excerto, A1 (2) revela espanto quando descobre o
conteúdo da propaganda e os demais colegas dão uma leve
gargalhada. Essa reação do grupo demonstra que os alunos,
em um primeiro momento, conseguiram ler o texto e
identificar a informação central presente nele.
Diferentemente como propõe Solé (1998), o docente não
desenvolveu estratégias antes da leitura do texto. Isso ocorreu
porque, no encontro anterior ao analisado nesta seção, foram
abordadas as características do gênero propaganda. Assim, os
discentes já estavam com os conhecimentos básicos
construídos acerca do texto publicitário. Em seguida, P.
continua a interação, ao recapitular com o grupo o trabalho
realizado na semana an-terior:
1. P.: A gente tem aqui um anúncio publicitário. Vocês se lembram
do anúncio publicitário da semana passada?
2. A1: Claro.
3. P.: Como é que era o da semana passada?
4. A2: Era de móveis.
5. P.: Móveis o quê?
6. A2: Planejados.
7. A1: De escritórios.
8. P.: E qual era a intenção daquele anúncio publicitário da semana
passada?
9. A3: Vender.
10. P.: Vender, né? Aqui nesse anúncio a gente vai ver se a intenção é
a mesma.

Em (4), P. busca resgatar os conhecimentos já formados. A1,
A2 e A3 respondem de maneira afirmativa em relação aos
questionamentos de P. nos excertos (4), (6), (8) e (11). Em (13),
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P. sugere que a intenção do anuncio publicitário estudado talvez
não seja a comercialização, como no texto analisado
anteriormen-te. Assim, os alunos já começam a fazer
comparações entre os textos apresentados e formular hipóteses
que serão confirmadas ou descartadas ao longo da interação.

Conforme Solé (1198), é essencial adotar estratégias de
compreensão após a leitura do texto. Dessa maneira, o professor, como mediador, adotou a estratégia formular e responder
perguntas acerca do que foi lido.
1. P.: Questão um: O que chama a atenção de vocês ao ler esse
anúncio publicitário?
2. A4: O casal.
3. P.: Explica melhor.
4. A4: Porque isso, apesar de não ser, tipo, chô ver como é. Não é
muito, a sociedade não é, não acha muito adequado.
5. P.: Como é esse casal?
6. A4: Dois homens.
7. P.: Ahn, casal de dois homens, aí vai, explica.
8. A4: Eles tão quase se beijando.
9. P.: E aí não é comum...
10. A4: Tem algumas pessoas que não aceitam isso aqui.
11. A6: Que mais me chamou a atenção foi essa fada aqui.
12. P.: A fada, por que a fada?
13. A6: Tipo, é, tipo, no contexto as fadas elas realizam os desejos
das pessoas que mais necessitam. Então ela tá realizando, no caso
ela tá realizando o desejo do casal.
14. P.: O que mais chama sua atenção? (dirigindo-se ao A7)
15. A7: É que nessa propaganda eles botaram dois homens pra, tipo,
quebrar um preconceito aqui e aqui tá escrito que isso aqui rola muito.
16. A2: E que também todas propagandas publicitárias são sempre com
homem e mulher, uma mulher, aí quando muda já chama a atenção.

17. P.: Homem e mulher hétero. Um casal hétero, né? Por que
quebra um tabu?
18. A6: Porque desde criança inclusive a gente, a gente cresce com
essa ideia de que o casal perfeito é aquele de homem e mulher, um
casal hétero e a gente vê casais héteros se mostrando, a gente vê na
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televisão muitos casais héteros, mas é muito difícil encontrar um
casal de homossexual e muitas pessoas têm preconceito com eles,
pessoas velhas, por exemplo.
19. P.: Inclusive nos textos publicitários. As propagandas são feitas
para casais héteros e não para casais gays.

A pergunta proferida por P. em (14) provocou no grupo diversas reações. Entre os excertos (15) e (23), A4, ao responder
aos questionamentos de P., afirma que o casal de dois homens
quase se beijando lhe despertou a atenção, acrescenta ainda que
parte da sociedade não aceita esse comportamento. Em (24) e
(26), A6 declara que a fada se destaca, pois ela está atendendo a
um desejo do casal. Em (28), A7 sugere que a propaganda foi
criada para combater o preconceito ainda existente. Em (32), P.
salienta que na publicidade existe uma postura conservadora em
relação às questões de gênero. Os comentários dos estudantes
demonstram que, de modo geral, eles compreenderam o anúncio publicitário e também conseguiram ir além das informações
apresentadas no texto, ao apontar a repercussão que uma propaganda como essa poderia provocar na sociedade.
P. dá continuidade à interação, ao formular outras questões,
a fim de explorar os elementos indissociáveis do gênero em
estudo (estrutura, conteúdo composicional e estilo), conforme
Bakhtin (1992. Apud Koch & Elias, 2011, p.109).
1. P.: Questão três: Qual é o público alvo, ou seja, a quem se dirige a
propaganda, essa propaganda foi feita para quem? Pensando em quem?

2. A2: Para os jovens.
3. A8: Essa propaganda foi feita para os jovens que às vezes não têm
cuidado quando…
4. P.: Especifica melhor os jovens.
5. A8: Homossexuais. Jovens que gostam muito de curtir, entendeu?
6. A4: Que vão pelo impulso.
7. P.: Qualquer homossexual? Jovens homossexuais, né?
8. A6: Eu acho que essa propaganda… Ela foi feita pra todas as pessoas
que têm uma vida sexual ativa, que não têm esse cuidado com, enfim,
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necessita de camisinha, mas não têm dinheiro, não levou naquele
momento, entendeu?
9. P.: Você acha que é pra todas as pessoas?
10. A6: Sim.
11. P.: Por quê?
12. A6: Porque mesmo tendo um casal homossexual, isso não quer
dizer que é só pra eles, é um sentido pra todos, todos, é a necessidade.

13. P.: Sim, pode servir pra outros casais pra outras, pra outras
opções, outras orientações sexuais.
14. A6: Sim.
15. P.: Mas a gente pode dizer que o público-alvo aqui, principal, são os
homossexuais. Serve para outros, mas principalmente são os homossexuais, né? Descrevam pra mim esse grupo de homossexuais que a gente
acabou chegando à conclusão que acaba sendo o principal público-alvo.

16. A2: Jovens homossexuais que gostam de sair, tipo, na
propaganda mostra mesmo um contexto de uma balada, uma festa.

Os gêneros textuais são direcionados para determinado
público-alvo. Assim, em (33), P. questiona a quem se dirige o
texto publicitário. Em (32), A2 responde que os jovens são os
destinatários. P. solicita que sejam delimitados os jovens (36).
Em (37), A8 afirma que a propaganda se destina aos
homossexuais que frequentam festas. Em (38), A4 complementa,
ao dizer que se dirige aos homossexuais que não pensam nas
consequências de seus atos. Destaca-se o comentário de A6, ao
afirmar que a peça publicitária foi criada para atingir todas as
pessoas que têm uma vida sexual ativa e precisam se preocupar
com a prevenção (40). A interação entre P. e A2 acerca dessa
questão continua, mas, por fim, P. enfatiza que, apesar de ser útil
para diversas pessoas, o público-alvo principal dessa propaganda
são os jovens homossexuais do sexo masculino.
Assim, é fundamental que o leitor consiga identificar com
certa exatidão o destinatário da propaganda, pois, a partir disso,
é possível compreender os recursos verbais e não verbais
utili-zados para persuadi-lo.
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Levando isso em consideração, P., continua a explorar os
elementos linguísticos e visuais do texto publicitário estudado.
1.

P.: Questão cinco: Qual é a situação é apresentada nas imagens
do anúncio? É pra descrever a imagem do anúncio.

2.
3.

A2: Dois jovens que se conheceram numa balada, numa festa.
P.: Fala o sexo desses jovens.

4.

A2: Dois homens. Se conheceram numa balada, que é uma festa, aí
parece que rolou um clima e tal só que, pela fadinha aqui, que tá
trazendo aqui a camisinha, parece que eles não tinham né, então.
Na imagem até tem uma frase que fala “esperar por isso não dá”,
que seria esperar pela fada chegando que não tem, não existe.

5.
6.

P.: Do lado esquerdo, o que nós temos aqui do lado esquerdo?
A2: Então, o casal.

7.

P.: O casal de dois homens. Que estão ali num clima, estão quase se
beijando, certo? E do outro lado, do lado direito, a gente tem o que?

8. A9: Uma fadinha.
9. P.: Uma fada, a fada traz o que pra esse anúncio publicitário?
10. A9: Camisinha.
11. P.: Ela traz um preservativo e ela dá uma ideia de quê? Qual é a
ideia de ter uma fada aqui nesse anúncio, nessa situação?
12. A4: Realizando um desejo.
13. P.: Realizando desejo do casal de ter o quê?
14. A6: Uma camisinha.
15. P.: Esse lado da fada é o que gente? É realidade ou fantasia?
16. A9: É fantasia.
17. P.: Qual é a frase que prova?
18. A4: Que esperar por isso não rola.
19. P.: Então, esperar por uma fada não vai rolar né? Essa frase
explica essa ideia. E aqui a gente tem uma camisinha aberta não
é? E diz o que nela?
20. A1: Na empolgação rola tudo, só não rola sem camisinha, tenha
sempre a sua.

Em (49), P. solicita que os alunos descrevam o anuncio publicitário. A2 comenta os elementos não verbais, como o casal de
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homens e a fada, bem como os relaciona ao texto escrito presente
(52). Em (55), P. continua explorando as imagens da propaganda,
ao direcionar o olhar dos estudantes para a fada. Assim, P. questiona, em (57), o que a fada traz para o texto analisado. Nessa
pergunta, P. deseja saber a importância da ilustração de uma
fada na construção dos sentidos nessa propaganda.
Pelas respostas de A9 (58), A4 (60) e A6 (62), os alunos não
compreenderam o questionamento feito, certamente, porque
envolve a interpretação das informações apresentadas. P. falha
no processo de mediação, por não ter reformulado a pergunta e
já apresentar a resposta, em (63), ao indagar se a fada representa
a realidade ou a fantasia. Em (65), P. pede que seja identificado o
texto escrito que comprova essa análise. A4 responde com o
trecho ‘‘esperar por isso não rola’’ (66). Tal resposta demonstra
que a pergunta feita foi finalmente compreendida. O docente
nessa interação buscou explicitar ao grupo que, em um anuncio
publicitário, o texto escrito e as imagens estabelecem entre si
uma relação de complementaridade.

P. avança na mediação, abordando a intencionalidade do
texto publicitário:
1.
2.
3.

P.: Qual é a intenção desse anúncio aqui? É vender um produto?
A11: Não. É… incentivar os jovens a usar o preservativo.
P.: Incentivar os jovens a usar o preservativo.

4.

P.: Então pessoal, o anúncio publicitário pode ser feito para
vender um produto, não é? Mas ele também pode ser feito para
conscien-tizar o público-alvo. Aqui é para conscientizar. E vocês
acham que ela consegue conscientizar?

5.

A2: Acredito que sim, pelo menos é uma maneira de lembrar as
pessoas que elas devem sempre tá com as suas camisinhas,
sempre se cuidar, se prevenir.
P.: E não devem o quê?
A2: Não devem fazer sexo sem camisinha.
P.: Contar com a sorte, né? Contar com a fada que não existe.

6.
7.
8.
9.

A6: Mas as pessoas geralmente olham e falam “Ah, não vai dar
nada.”
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10. P.: ‘‘Nunca vai acontecer comigo’’.
11. A6: É, segura na mão de Deus e vai. Tem muita gente que acha
que camisinha é só pra não engravidar, mas também é pra prevenir doenças, doenças podem ser tanto pra héteros quanto pra
homossexuais.
12. P.: Claro. As doenças sexualmente transmissíveis não escolhem
orientação sexual.

Em (69), P. pergunta qual é a intenção do anúncio publicitário analisado e mais uma vez resgata os conhecimentos já construídos no encontro anterior acerca da propaganda comercial,
cujo objetivo é vender determinado produto. A11 nega que o
texto publicitário estudado possui a finalidade de comercializar
algum bem de consumo (70). Tal excerto revela que o estudante
é competente para fazer comparações entre textos distintos e
per-ceber a diferença de intencionalidade entre eles. P. enfatiza
que a intenção da propaganda analisada é conscientizar o
público-alvo, no caso, os jovens homossexuais. Além disso, P.
indaga se tal texto conseguiu atingir seu objetivo com sucesso
(72). Em (73), A2 afirma que a propaganda é uma forma de
alertar acerca da importância de levar e usar o preservativo.

Destaca-se o comentário de A6, ao afirmar que muitos
indiví-duos pensam que a camisinha só serve para evitar uma
gravidez e não se preocupam com a prevenção das doenças
sexualmente transmissíveis (77) e (79). Em (80), P. concorda
e ressalta que as DSTs não escolhem orientação sexual. Assim,
o docente e os estudantes relacionam as informações
presentes no texto com a realidade social.
P. dá continuidade, mediando uma análise linguística de
um dos trechos presente na propaganda:
1.

2.
3.
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P.: Questão seis: Qual é o sentido do verbo rolar empregado no
trecho? Vou voltar para o trecho: “na empolgação rola de tudo,
só não rola sem camisinha. Tenha sempre a sua.”
A6: Tem o sentido de acontecer alguma coisa.
P.: Seria possível substituir o verbo rolar por outro verbo e
provocar o mesmo efeito no anúncio?
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4.
5.

6.
7.
8.
9.

A7: Por acontecer.
P.: Troque. Você acha que pode trocar por acontecer e provocar
o mesmo efeito. Vamos voltar lá no texto: ‘‘na empolgação rola
de tudo’’. Você disse que pode trocar o a forma verbal rola por
acontece: na empolgação acontece de tudo, só não acontece sem
camisinha. Você tá me dizendo que eu posso substituir o verbo
rola pelo acontece e vai manter o mesmo efeito?
A7: Sim.
A1: Eu também acho que sim.
A2: Acho que só seria o impacto, seria menor. Tipo, acontece de
tudo, não seria, acho que não chamaria tanto atenção.
P: Então o efeito é alterado se você trocar o verbo rola por acontece?

10. A1: Muda a intensidade só.
11. P.: Intensidade? Explica melhor.
12. A1: Tipo, fica menos intenso, entendeu?
13. P.: Menos intenso? De que maneira? Me explica o que significa
essa intensidade.
14. A1: Ah, eu não sei o que eu vou dizer.
15. P.: Intenso como?
16. A1: Tipo, fica mais na linguagem dos jovens.
17. P.: Isso aí. Fica na linguagem dos jovens.
18. P.: Essa palavra aqui, rolar, é típica da linguagem dos jovens, que
vocês falaram. Eu usei o rola para atingir o meu público- alvo, pra
ficar mais próximo dele, porque eu quero ficar próximo do meu
público-alvo que são os jovens pra poder mudar o comportamento
deles. Não é isso que o anúncio publicitário faz?

Em (81), P. explora a semântica da forma verbal rolar, ao
indagar o sentido dela na propaganda. A6 logo afirma que o
vocábulo rolar indica acontecer (82). Assim, tal aluno percebeu
que a palavra rolar está sendo empregada no sentido figurado. P.
instiga o grupo a tentar substituir tal verbo por outro e man-ter o
mesmo efeito no texto (85). A7 sugere o verbo acontecer (84). P.
questiona se o efeito provocado seria o mesmo com tal
substituição (85). Em seguida, A7 e A1 afirmam positivamente,
porém, em (88), A2 explica que essa troca não despertaria tanta
atenção do público-alvo.
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Entre os excertos (90) e (96), A1 tenta explicar, com o auxílio
de P., a consequência de substituir rolar por acontecer. Assim,

A1 esclarece que o efeito é alterado, uma vez que a forma
verbal rolar faz parte da variedade linguística dos jovens. Essa
afirmação revela que o aluno identificou a quem se dirige a
propaganda, bem como o contexto de circulação e o impacto
disso na cons-trução do texto.
Assim sendo, os protocolos verbais analisados demonstram
que o grupo compreendeu que o anuncio publicitário é um gênero
textual multimodal, possui um objetivo delimitado, busca atingir
determinado público-alvo e para convencê-lo emprega diversos
recursos linguísticos e não verbais. Além disso, reconheceram a
relevância social de uma propaganda tanto ao comercializar
determinado produto ou ao conscientizar a população.

Considerações finais
Diante do exposto, pode-se concluir que, apesar de o professormediador não dominar, na época, as estratégias de compreensão
leitora propostas por Solé (1998), ele conseguir com êxito
desenvolver o projeto de leitura com o grupo de alunos. Isso
ocorreu, pois o docente adotou algumas dessas estratégias

intuitivamente. Assim, a estratégia mais explorada foi
formular e responder perguntas acerca do que foi lido.
Dessa maneira, os alunos desenvolveram o letramento ao
compreender que escrita está presente em diversas situações
sociais, tal como na intenção de vender ou de conscientizar, por
meio de um anúncio publicitário, que é um gênero textual formado por elementos indissociáveis (estrutura, conteúdo e estilo).

Além disso, o professor abordou em sala de aula questões
relativas ao gênero e à vida sexual, ao tratar do uso de
preservati-vo para a prevenção de doenças sexualmente
transmissíveis e da gravidez, bem como da homofobia, ainda
presente na sociedade brasileira.
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Portanto, os gêneros textuais permitem explorar não
apenas aspectos linguísticos, mas também questões sociais. O
docente que organiza sua prática com base nesse pressuposto
aprimora o letramento de seus alunos e contribui para a
construção de uma escola realmente inclusiva e plural.
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INDO AO ENCONTRO DE LEITORES:
UMA EXPERIÊNCIA SENSÍVEL

Clara Etiene Lima de Souza
Edna de Oliveira Freitas

Introdução
No Brasil, um grande número de pessoas não experimenta
condições favoráveis à leitura, seja por falta de local adequado,
seja por dificuldade de acesso a livros e, principalmente, por não
serem leitores fluentes em sua própria língua. Muito embora a
condição financeira dos brasileiros tenha melhorado nos últimos
anos, bem como também aumentou o número de alfabetizados,
apenas pouco mais da metade dos brasileiros declaram-se leitores, de acordo com a pesquisa “Retratos da Leitura no Brasil 4”,
realizada em 2015. Essas pessoas dizem ter lido algum livro nos
últimos três meses, segundo a pesquisa. Questionados sobre o
que leram, mais da metade desses autodeclarados leitores,
responde ter lido a Bíblia, depois são citados livros religiosos em
geral e em terceiro lugar aparecem os contos e romances, ao lado
dos livros didáticos.

Um dado ainda mais preocupante é o Indicador Nacional
de Alfabetismo Funcional (INAF) o qual indica que apenas um
em cada quatro brasileiros entende aquilo que lê. Ou seja, se
no Brasil apenas pouco mais da metade diz ler alguma coisa,
apenas um quarto da população entende o que lê.
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Diante de um cenário tão desfavorável, o Estado precisa
propor e manter políticas continuadas de formação de leitores e
disponibilização de livros. Dada a dimensão do problema, tanto a
sociedade civil organizada quanto os cidadãos conscientes desse
desafio precisam unir forças na busca de soluções. É nesse contexto de superação de dificuldades e consciência sobre o valor
social da leitura que surge o Bibliorodas Expedições Literárias.
Este relato de experiência pretende descrever quatro eixos
de articulação para o desenvolvimento efetivo de ações em prol
da leitura literária, partindo da experiência vivenciada pelo Bibliorodas Expedições Literárias, a saber: os leitores; a organização do acervo; a partilha de leituras sensíveis; e a existência
de espaços possíveis para a experiência da leitura literária.

Breve Histórico
Em 2010 iniciamos na Ceilândia, cidade satélite do
Distrito Federal, uma ação voluntária que desejava oferecer
oficinas de produção de texto a comunidade de feirantes do
Shopping Popular de Ceilândia. A iniciativa tinha como
principal objetivo responder à demanda dos feirantes por
desenvolverem habilida-des relacionadas à produção escrita
de textos. Ao longo do ano de 2010, aos sábados à tarde,
aconteceram diversos encontros para orientar os feirantes em
sua produção textual de acordo com suas necessidades.
Nos primeiros meses, foi possível observarmos a pouca e
quase inexpressiva experiência de leitura formal de textos
escritos por esses sujeitos. Foi a partir dessa percepção que os
participantes começaram a ser convidados por nós a levarem
textos para ler em casa com a finalidade de ampliação de seu
vocabulário e aproximação da palavra escrita. Os livros eram
escolhidos com o perfil e desejo de cada participante. A leitura
diária de textos influenciou significativamente o desenvolvimento da habilidade escrita pelos feirantes, muito embora no
início eles tenham resistido à indicação de leitura alegando
não gostarem de ler.
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As oficinas eram frequentadas por uma quantidade de participantes que variava de 05 (cinco) a 10 (dez) pessoas. No início
de 2011, percebeu-se que a participação estava caindo e que os
feirantes queixavam-se de não participar dos encontros porque
não podiam deixar suas bancas para irem às oficinas de leitura e
escrita. Naquela época, os encontros aconteciam em uma sala no
alto de uma torre do próprio Shopping Popular de Ceilândia em
um pavimento superior ao andar onde ficavam as bancas.

Observada a dificuldade dos feirantes, nós - responsáveis
pela ação – suspendemos, temporariamente, os encontros e
pusemo-nos a pensar em alternativas para driblar aquelas dificuldades. Foi assim que, em 2012, surgiu o Bibliorodas Expedições
Literárias. A ideia central dessa iniciativa era ir ao encontro dos

feirantes sem que esses precisassem abandonar suas bancas e,
dessa vez, ao invés de focar na produção escrita de textos, o
objetivo seria oferecer livros para leitura, uma vez que essa
era uma necessidade premente para aqueles sujeitos, como já
havia sinalizado a experiência iniciada em 2010.
O Bibliorodas Expedições Literárias passou a circular
ofere-cendo livros para empréstimo aos feirantes utilizando
carrinhos de feira. A agenda de circulação aos poucos foi
sendo estabele-cida: sempre aos sábados à tarde, a cada
quinze dias. Os livros para empréstimo foram adquiridos por
meio de uma campanha de doações. Em 2013, o acervo do
Bibliorodas já somava mais de dois mil livros.
Além de manter as circulações acontecendo na Ceilândia –
DF, o Bibliorodas ganhou um Prêmio da Fundação Nacional das
Artes - FUNARTE para levar a ação a mais quatro cidades em
outra região do país. A região escolhida por nós, idealizadoras do
Bibliorodas foi a Região Nordeste e as cidades que nos receberam
foram: Quixadá, Quixeramobim, Banabuiú e Senador Pompeu,
todas localizadas no sertão central do Ceará.
Nas cidades do Ceará, foram oferecidas oficinas de sensibilização de leitores, nas quais foram formados cerca de quinze
sensibilizadores em cada uma. Nas oficinas, os participantes
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escolheram os locais de sua cidade em que poderiam ocorrer as
“expedições literárias” e passaram a realizar as expedições para
empréstimo dos livros. No Ceará aconteceram expedições
literárias em fábricas, mercados, igrejas, comércios e praças. Já
no Distrito Federal, onde aconteceu a primeira oficina de
sensibilização de leitores, ocorreram expedições literárias em
feiras, ruas e, atualmente, está iniciando-se uma expedição em
um acampamento de sem terras, em São Sebastião.

Leitores
Na experiência do Bibliorodas, o mito de que as pessoas não
gostam de ler foi se definhando na medida em que elas passavam
a ter acesso aos livros e podiam ser ouvidas em suas demandas
individuais. O desenvolvimento de um processo dialógico que
compreende e respeita as demandas individuais de cada leitor
revelou-se chave para “acordar” o leitor existente em pessoas
simples com poucas possibilidades de acesso aos bens culturais e
artísticos. Muito rápido essas pessoas tornaram-se amigos leitores: o barbeiro, as costureiras, as meninas que trabalham nas
cozinhas das lanchonetes, o chapeleiro, o vendedor de camisas
masculinas, a moça da cadeira de massagem etc.
São muitas as histórias que descrevem a identidade dos
leitores encontrados pelo Bibliorodas em suas expedições. Mencionamos aqui alguns exemplos considerados significativos.

Em Ceilândia fizemos cerca de 30 amigos leitores. A costureira que, sorrindo um dia, ao nos devolver o livro, nos
disse: “Ainda bem que eu consegui terminar esse livro, hoje
quase perdi a parada de ônibus outra vez.” O cadeirante que
adora ler fábulas e escolhe as melhores para ler para os
feirantes vi-zinhos, em voz alta. A história da vendedora de
celular que usa vestidinhos de babado e laço no cabelo, e que
só lê histórias de terror, desconstruindo todos os nossos
preconceitos. Aos pou-cos, fomos conhecendo o perfil dos
leitores porque o momento do empréstimo e devolução dos
livros transformara-se em um verdadeiro bate papo literário.
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Uma das feirantes que começou conosco em 2010 queria
aprender a escrever, mas não gostava nada de ler. Para ela, os
livros eram chatos. Órfã de pai e mãe, alfabetizada depois de
adulta em curso noturno, vítima de violência doméstica na infância, havia desenvolvido alguns problemas psíquicos, mas veio
à nossa procura porque queria escrever histórias. Mostramos a
ela que escrever é uma consequência da leitura. Para ela os livros
eram escolhidos com cuidado. Ela aprendeu a observar a
construção das narrativas, o desenvolvimento dos parágrafos e
um dia veio nos dizer: “Vocês são mesmo danadas, não é que eu
estou gostando de ler!?”. Mais que isso, ela passou a escrever
diariamente, de contos humorados a um romance quase autobiográfico. Acompanhamos a evolução literária e humana dessa
amiga feirante, que hoje em dia se apresenta como escritora.
Na Ceilândia, uma criança que ainda não conhecia a palavra
escrita, sempre pegava livros conosco. Ia até o carrinho, olhava
demoradamente os livros infantis e sempre escolhia um. A mãe
dela nos confidenciou que, durante o tempo em que o livro ficava na casa dela, ouvia a mesma história várias vezes e sempre
que chegava alguém em casa, a menina pedia a visita que lesse a
história para ela. E, a cada leitura, a criança vibrava de alegria

Noutra tarde de expedição, também na Ceilândia, vieram
nos contar que uma das leitoras feirantes do Bibliorodas havia
sido vítima de violência física naquela semana. Ficamos chocadas com os detalhes daquele acontecido, era algo muito triste,
estávamos consternadas. Mas, seguimos para a nossa expedição
com os carrinhos. Alguns minutos depois, em um dos corredores
por onde passávamos, alguém nos chamou, era ela - a vítima
daquele acontecido terrível – ela veio em nossa direção com um
curativo que cobria a metade de um dos lados de seu rosto e nas
mãos trazia um dos livros do acervo Bibliorodas para devolução.
Ela mesma colocou o livro no carrinho e nos disse:
-Quero outro livro!
Escolheu o livro, agradeceu e saiu.
O que a literatura pode ter significado para ela naqueles
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dias tão difíceis é algo que merece a nossa atenção. Possivelmente um respiro naquela loucura, o consolo diante
daquela violência, uma possibilidade de sair dali, de sair
de si para salvar-se. Como nos lembra Antônio Cândido:
(...) assim como não é possível haver equilíbrio psíquico
sem o sonho durante o sono, talvez não haja equilíbrio
social sem a literatura. Deste modo ela é fator indispensável de humanização e, sendo assim, confirma o homem na
sua humanidade, inclusive porque atua em grande parte
no subconsciente e no inconsciente. (CÂNDIDO, 1995)

Também recebemos pedidos de livros. As crianças sempre
estiveram por perto dos carrinhos das Bibliorodas. Um pedido
especial um dia nos veio do Hospital da Criança. A filha de um
feirante, acometida de um câncer, pediu ao pai que nos
procuras-se porque para aqueles dias no hospital ela desejava
ler o livro “Eu me chamo Antônio”. Não era a primeira vez que
recebíamos um pedido de um livro, mas vindo de uma criança
hospitalizada aquilo foi para nós uma ordem. Não tínhamos
esse livro em nosso acervo, mas fizemos alguns contatos com
amigos e o livro chegou até a criança hospitalizada.
Falar sobre “o leitor” para nós só faz sentido dando voz a eles.
São eles mesmos que apontam seus direitos, como bem articulou

Daniel Pennac em seu livro “Como um romance”:

Em matéria de leitura, nós, os “leitores”, nos concedemos
todos os direitos, a começar pelos que recusamos a essa
gente jovem que pretendemos iniciar na leitura.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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8. O direito de ler em qualquer lugar.
9. O direito de ler uma frase aqui e outra ali.
10. O direito de ler em voz alta.
11. O direito de calar.
(PENNAC, 1993, p.139)

Por isso a opção de relatar alguns acontecimentos tendo
como foco a atitude dos leitores nas experiências vivenciadas nas
Expedições Literárias. O Bibliorodas entende que, no mundo
de hoje todos somos leitores.
Livros
Dentre os instrumentos inventados pelo homem, o mais
impressionante é, sem dúvida, o livro. Os demais são
extensões de seu corpo. O microscópio e o telescópio são
extensões da visão; o telefone, uma extensão da voz e,
finalmente, temos o arado e a espada, ambos extensões
do braço. O livro, porém, é outra coisa. O livro é uma
extensão da memória e da imaginação. (BORGES, 1978)

Os livros devem ser para os seus leitores objetos de desejo
ou pelo menos devem desafiá-los a conhecer o novo, por essa
razão o acervo do Bibliorodas procura ser diversificado o bastante para aguçar o interesse de todos os tipos de leitores. As
ficções e as poesias são o carro chefe do acervo. Nesse conjunto
incluem-se romances, contos, novelas, fábulas, crônicas, poemas
de variados tipos etc. No entanto, pensando principalmente na
demanda dos leitores, o acervo contempla também alguns tipos
de obras não ficcionais, como é o caso de biografias, romances
jornalísticos, livros de História e conhecimentos gerais relacionados à compreensão do mundo e da humanidade. Não circulamos
para os nossos leitores, no entanto, livros de cunho religiosos ou
didáticos, pois entendemos que esses livros já possuem espaços
próprios de circulação tais como as escolas e as igrejas e que
carecem de uma orientação mais específica.
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Quase todos os livros que compõem o acervo do Bibliorodas
são frutos de doações, à exceção de livros que foram resultados
do prêmio que recebemos da Fundação Nacional do Livro Infantil
e Juvenil - FNLIJ, obras preciosas do nosso acervo de literatura
infantil são dessa premiação. A primeira campanha de doação de
livros foi induzida pelo próprio Bibliorodas, em 2013. Depois
disso, não paramos mais de receber livros. Entendemos assim
que a campanha de arrecadação de doações de livros é uma
ação permanente do Bibliorodas.
Os livros que compõem o acervo do Bibliorodas são romances, contos, crônicas, poemas, literatura infantil e também
aqueles que consideramos aguçar o leitor para conhecer melhor
o mundo a sua volta. Para apresentar esse acervo ao leitor, o
Bibliorodas criou o Cardápio Literário. Os livros são classificados
pensando prioritariamente na relação do leitor com o livro,
com uma linguagem acessível e lúdica. De acordo com essas
diretrizes, o cardápio está organizado em cinco tipos de livros:
i. Textos para breve apreciação e profundo deleite: Poemas, Cordéis e
fragmentos Poéticos;
ii. Histórias curtas e representações do cotidiano: Contos, Crônicas,
Teatro;
iii. Histórias longas com muitos acontecimentos e personagens: Romances (Clássicos, Best Sellers, Suspense e Terror, Românticos);
iv. Textos para crianças de todas as idades: literatura Infantil e
litera-tura Infanto-Juvenil;
v. Textos para gente curiosa: Biografias, Curiosidades Científicas,
História e Conhecimentos Gerais.

O conjunto de livros que compõe os “Textos para gente
curiosa” foram mantidos no acervo, embora não sejam literários,
porque atendem ao interesse de um grande número de leitores.
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Aceita um livro?
O número de empréstimos a cada 15 dias foi aumentando.
Passamos a emprestar em média 30 livros a cada expedição.
Em duas horas de trabalho voluntário, a cada quinze dias, os
livros chegavam a trinta famílias e por meio dessas famílias, a
leitura literária poderia chegar a mais pessoas. Com o avançar
das expedições, alguns leitores nos consultavam se podiam
pegar mais de um livro. Queriam que outras pessoas também
lessem, como é comum no caso de pais e avós que pegavam
livros para ler para os filhos ou netos.
O empréstimo ocorre sem burocracia, o que facilita a
apro-ximação entre o leitor e livro, pois basta que o leitor
escolha o livro. O empréstimo de livros é o momento em que
ficamos frente a frente com o público leitor. Para esse
momento tão especial, fazemos uso de um avental para
simbolizar a postura de quem se propõe a servir leitura.
O momento de abordar o leitor requer que tenhamos tempo
para ouvir e perceber o gosto do leitor. A frase utilizada para a
abordagem é o convite: Aceita um livro? Poucas vezes, os leitores
rejeitam a oferta. Uma vez aceito o convite, o livro é escolhido e
registramos, no caderno de empréstimo, as seguintes informações: título do livro, nome do leitor, data e local.

O empréstimo acontece sem nenhuma burocracia. Os dados registrados de data e local do empréstimo são informações
essenciais para o Bibliorodas poder voltar para receber a devolução do livro. Já houve situações em que clientes da feira se
aproximaram do carrinho e se interessaram por um livro. Como
aquele leitor não trabalhava na feira, combinamos que iríamos
anotar o número da banca do feirante de quem ele era cliente.
Quando ele terminasse de ler o livro, poderia deixar naquela
banca. A possibilidade de levar um livro consigo despertou sorrisos e agradecimentos de muitas pessoas ao longo desses cinco
anos de expedições literárias. Quando voltamos para receber a
devolução do livro, quase sempre acontece do leitor pegar outro
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livro, outras vezes eles pedem mais tempo para a conclusão da
leitura, o que para nós, é um bom sinal.
Algumas vezes, ao retornar para pegarmos o livro, não encontramos o leitor. Foi embora, morar em outra região do
país, ou mudou de local de trabalho. Quem nos atende
demonstra preocupação pelo fato de estarmos perdendo um
livro. De ime-diato explicamos que um livro nunca se perde,
está com o leitor, em algum lugar. De alguma forma, o livro
estará circulando no meio de outras pessoas.
Após algumas expedições, temos o quantitativo de empréstimos realizados, títulos de livros e autores preferidos. Conseguimos saber qual tipo de texto tem tido melhor aceitação. Enfim,
temos o perfil dos leitores. Por meio desses dados já sabemos
que, no Bibliorodas, os livros mais lidos são os romances e a
literatura infantil.
Porque acreditamos na premissa de que o livro não está
perdido e está com um leitor em algum lugar, o Bibliorodas não
contabiliza perda de livros.

Há casos em que um leitor gosta da história do livro e comenta com algum conhecido e acaba emprestando-o para um
terceiro. Essas situações são avaliadas positivamente, porque
quando isso acontece entendemos que os nossos leitores já estão
sensibilizando outros leitores. É esse o propósito do Bibliorodas.
Pode acontecer, também, do leitor não se decidir por nenhum
livro, ou até mesmo dizer que não gosta de ler. Nesse caso, oferecemos a eles poemas. Até o presente momento, todos aceitaram. Os
poemas são oferecidos para escolha cega dentro de uma lata. O
leitor saca o poema sem saber seu conteúdo. As reações à leitura
dos poemas são bem variadas e sempre são muito espontâneas.

Quando os carrinhos do Bibliorodas circulam entre os
leitores tentamos fazer com que eles se sintam livres para se
aproximar, escolher e decidir se pegarão ou não o livro
empres-tado. O mesmo ocorre com a lata de poemas, fazemos
a oferta gentilmente.
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A leitura em espaços inusitados
Nossas ações têm sido pautadas por um Mapa da Leitura1 da
região onde realizamos ação do Bibliorodas. Cada Mapa tem um
objetivo específico, de acordo com o propósito de sua construção. Por isso, tem-se diferentes tipos de mapas. Em nosso caso,
optamos pelo mapa temático.
O mapa temático cumpre sua função ao dizer o quê, onde e
como ocorre determinado fenômeno, utilizando símbolos gráficos (signos) especialmente planejados para facilitar a compreensão de diferenças, semelhanças e possibilitar a visualização
e correlações pelo usuário. O Mapa da Leitura, dessa forma,
cartograficamente, aponta, visualmente, quais são, onde estão e
como funcionam as iniciativas culturais, no tocante a leitura,
especificamente, a do texto literário, tomando a região em estudo,
como referência. São reveladas as iniciativas de estímulo a leitura,
áreas (des)cobertas de livros, bibliotecas, com a finalidade de
ampliar o campo de visão de quem mora na localidade.
Em cada Oficina de Sensibilização de Leitores, solicitamos
aos participantes que identifiquem ações de incentivo à leitura
que existem na localidade em que moram. Orientamos que a
pesquisa de campo pode começar por órgãos oficiais, tais como:
prefeituras, escolas, bibliotecas públicas, secretarias de educação
e cultura; não menos importante, indicamos que sejam levantadas as ações desenvolvidas pela sociedade civil, posto que essas
organizações têm se revelado grandes incentivadoras da leitura
em suas ações no meio da comunidade. Assim, sugerimos incluir
na pesquisa de campo os projetos culturais, organizações nãogovernamentais, associações comunitárias etc.
O resultado dessa pesquisa de campo revela a existência de
várias iniciativas de quem de fato está envolvido com a questão
da leitura. Tais informações constituem matéria prima para a
construção do Mapa da Leitura naquela localidade. Tanto quanto
os espaços existentes em prol da leitura, detectamos os espaços
1

Objeto de estudo na Dissertação A leitura da literatura no Distrito Federal: Mapa Cultural (ver

Bibliografia).
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vazios de leitura que serão de extrema importância para o Bibliorodas, pois são esses espaços que irão despertar e orientar
as possíveis expedições literárias.
Pretende-se, assim, que o leitor do mapa, ao identificar as
áreas carentes de entidades ou organismos voltados à formação
do hábito de leitura, tenha condições de perceber e priorizar os
espaços em que devem ser implementadas novas iniciativas. Ainda que as iniciativas existentes estejam claramente mostradas no
Mapa, percebemos um sentimento de estranheza no semblante
dos participantes. Eles questionam a pequena quantidade de
iniciativas e ao mesmo tempo percebem grandes vazios. Há situações raras em que o mapa aponta várias ações já existentes na
região. Ainda assim, é possível observar muitos espaços vazios.

Detectados os espaços vazios, o Bibliorodas procura
identi-ficar locais que poderiam responder a essa demanda
reprimida. A escolha do local para onde irá a expedição
literária leva em consideração a carência de livros, bibliotecas
ou ações afins. Desse modo, estamos cientes do que precisa
ser feito e onde a ação pode ser implementada. Diminuindo,
assim, parte dos vazios existentes no mapa.
Na verdade, a leitura dos espaços descobertos de livros
representam desafios, novas possibilidades de se trabalhar o
incentivo à leitura. O mapa tem sido nosso instrumento de pesquisa, de estudo. A cada região mapeada tem-se o conhecimento
do que já está sendo feito, a situação real da localidade em si. O
desafio do Bibliorodas ao desenvolver o Mapa da Leitura em cada
região é descobrir nos vazios, a existência de locais inusitados.

No Sertão Central do Ceará, por exemplo, os participantes
apontaram que os locais carentes de ações em prol da leitura
e, também inusitados, pois não se tratava de locais onde se
espe-rasse encontrar livros e leitores, seriam as fábricas de
montagem de tênis, o mercado municipal e o açougue.
Em Banabuiú, os sensibilizadores sugeriram que a expedição
acontecesse na calçada da igreja, em frente à sua porta princi-pal,
antes da missa começar e após o seu término. A idéia era de
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que os fiéis que viessem para assistir à missa, logo na entrada da
igreja, tivessem a opção de ver e escolher um livro. E, após a
missa, houvesse mais uma oportunidade de acesso aos livros.

A reação da comunidade que frequentava a igreja foi bastante positiva. Foi um acontecimento singular, pois pudemos
vivenciar o poder que a leitura pode realizar no meio de uma
comunidade. Fizemos uma significativa quantidade de
emprés-timos de livros na ocasião.
Em Quixadá, o local indicado foi em um mercado da cidade.
No setor de carnes, o açougueiro cortando a carne, mãos sujas de
sangue, parou um pouco para ouvir a proposta do Biblioro-das.
Estávamos ali para oferecer livros. Ele soltou a faca, a carne,
enxugou lavou as mãos com uma toalha e parou para ouvir o que
tínhamos a dizer. Demonstrou interesse. Antes de pegar um
livro, voltou a limpar as mãos ainda um pouco sujas de sangue.
Por minutos, ele olhou a capa, folheou o livro com um breve
sorriso. Disse que teria interesse. Ficou com o livro.

Em Senador Pompeu, o local apontado foi uma fábrica de
calçados. Nos disseram que a fábrica empregava boa parte das
famílias daquele município. O trabalho parecia bastante
pesado, dado seu modo repetitivo e as longas jornadas de
trabalho. Ainda assim, fomos autorizados a oferecer livros
para os trabalhadores das fábricas, com a restrição de que a
expedição literária não fosse dentro da fábrica. Foi então que
decidimos ficar no portão de saída dos funcionários.
Não podíamos imaginar o que aconteceria. No dia
combina-do, estávamos lá, esperando os funcionários saírem
da fábrica. O sinal tocou e uma grande quantidade de pessoas,
muitas a pé, mas a maioria em suas motocicletas, saiam
apressadamente da fábrica. Os que estavam a pé em seus
passos apressados, ao ul-trapassarem o portão da fábrica, nos
viram ali, do outro lado da rua, à espera deles. Curiosamente, a
maioria parou, conversou, pegou um livro e seguiu viagem.
Temos aprendido que os locais tidos como inusitados para a
sensibilização de leitores nos surpreendem à medida que se mos-
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tram com grande potencial para aproximação entre os leitores e os
livros. A razão dessa vocação para a experiência de leitura deve-se
justamente porque os livros e a literatura aparecem como algo novo
que desperta tanto o interesse quanto a curiosidade. Além disso, a
carência do contato com objetos que possibilitem as experiências
sensíveis revelam uma forte demanda reprimida.

Considerações Finais
O papel transformador da literatura é inegável. Por possibilitar um encontro consigo mesmo, o leitor ao debruçar-se sobre
uma obra literária vive a experiência de ver a totalidade de uma
realidade que tantas vezes se apresenta de forma fragmentada,
embaçada, amarga. A literatura, assim como outras expressões
da arte, permite que o indivíduo reconheça-se sujeito de sua
própria história. A maneira como as palavras se organizam para
materializar o conteúdo literário faz com que o sujeito acione seu
potencial mental de organização de sua própria subjetividade,
tantas vezes atrofiada e diminuída pelo modelo objetificado do
mundo em que vivemos. Assim, se a literatura e as artes podem
devolver ao sujeito a parcela de humanidade que lhe é inerente,
ela precisa ser entendida como um direito, assim como a
moradia, o alimento, a dignidade, a educação.

Um dos mais importantes intelectuais e estudiosos da
lite-ratura no Brasil, o professor Antônio Cândido, nos diz que:
Portanto, a luta pelos direitos humanos abrange a luta por
um estado de coisas em que todos possam ter acesso aos
diferentes níveis da cultura. A distinção entre cultura
popular e cultura erudita não deve servir para justificar e
manter uma separação iníqua, como se do ponto de vista
cultural a sociedade fosse dividida em esferas incomunicáveis, dando lugar a dois tipos incomunicáveis de fruidores.
Uma sociedade justa pressupõe o respeito dos direitos
humanos’ e a fruição da arte e da literatura em todas as
modalidades e em todos os níveis é um direito inalienável.
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Nesse sentido as experiências vivenciadas pelo
Bibliorodas em suas expedições literárias têm confirmado a
necessidade de que os livros e a leitura sejam levados ao
encontro dos leitores que, por diversas razões, têm sido
apartados de experiências sensíveis. Esse movimento de ir ao
encontro dos leitores pode ser exitoso se considerada a
necessidade de respeito à sua indi-vidualidade, bem como se
superada a burocratização do acesso aos livros. Outro fator
que merece a atenção é a multiplicidade de espaços carentes
que podem ser explorados como locais de leitores.
Entendemos que hoje, em um contexto de domínio de tantas
tecnologias, os habitantes dos centros urbanos - e mesmo muitos
daqueles que estão de algum modo afastados - vivem em um
mundo bombardeado de informações e textos de todos os tipos,
sobretudo textos que compõem os cenários das grandes mídias e
do mercado de consumo, e acabam por desenvolver diversas
habilidades leitoras como forma de sobrevivência. Sendo assim,
entendemos que neste século, todos somos leitores.

Tais leituras, no entanto, por pragmáticas que são, não
atendem as necessidades humanas por experiências sensíveis.
É nesse lugar que novas possibilidades de aproximação do
sujeito com sua própria sensibilidade devem ser estimuladas.
O Biblio-rodas tenta ser uma dessas possibilidades.
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LETRAMENTOS NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Carmem Jená Machado Caetano

Palavras Iniciais
Começo por lembrar que no Brasil, no ano de 2015, a Lei
Brasileira de Inclusão é aprovada por unanimidade no Senado
Federal depois de 12 anos em tramitação no Congresso Nacional.
A aprovação do Estatuto da Pessoa com Deficiência – Lei Brasileira de Inclusão –, que resultará em uma série de mudanças na
vida de milhões de pessoas com deficiência no país, depende
ainda de sanção presidencial para entrar em vigor. Temos o que
comemorar. No entanto, apenas um primeiro passo foi dado, pois
as ações no campo da educação especial embora tenham
aumentado, ainda estão longe de serem consideradas satisfatórias no que diz respeito a forma como encaramos a inclusão de
pessoas deficientes nas escolas brasileiras. A compreensão da
própria ideia de inclusão e das formas que as políticas inclusi-vas
assumem está estreitamente relacionada ao modo como se
caracteriza a dinâmica social.
O fato é que esta pesquisa emergiu de um evento ou de práti-ca
social contextualizada a partir da observação da circulaç o de uma
serie de reportagens em diferentes ambitos midiáticos que
tratavam do tema da inclusao social das pessoas com deficiencia no
nosso pais e de seus efeitos econômicos. A divulgaç o de notícias,
reportagens e outros tipos de mensagens vem ocu-pando um espaco
cada vez mais amplo nos diversos veiculos de
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comunicaç o em massa. Por inclusao, entendo que esta é muito
mais do que um paradigma educacional, considero-a uma prática
social ampla e complexa; tomo inclusao como um principio de
organizaç o da sociedade, propulsionado pela logica neoliberal,
postura essa assumida por autores, como Thoma & Hillesheim
(2011) e Lopes & Hattge (2009). Nesse sentido, trago para o
centro do debate o papel da mídia que com seus indicadores tem
prestado um desserviço para a discussão do processo de inclusão
de pessoas deficientes no sistema educacional regular no Brasil
operada nas últimas décadas. Essas demandas colocam
à linguística um conjunto de questões que são simultaneamente
teóricas e metodológicas na análise das desigualdades sociais no
ensino brasileiro. A preocupação aqui é também combater os
discursos que hipoteticamente valorizam e perpetuam práticas
excludentes nas instituições de ensino como se fossem condu-tas
dignas de apoio, mas que considero que venham fomentar e
sustentar a ideia da competição e da diferença, legitimando
mecanismos sociais excludentes e exacerbando a ideologia da
competitividade e da racionalidade que coloca em movimento os
discursos da inclusao, com o proposito de compreender sua
mecanica e discutir seus efeitos de verdade.

A contribuição da Linguística por meio da ADC
A preocupação com problemas educacionais por linguistas não
é de hoje. Só para recordar, cito um dos fundadores da sociolinguística quantitativa, Labov (1972) que escreveu uma crítica
contundente no final dos anos 1960 da noção, então prevalente, de
que os falantes que não utilizavam a `norma padrão’ da lingua-gem
eram de alguma forma linguisticamente deficientes; e Gum-perz e
Hymes, figuras fundadoras do paradigma da “etnografia da
comunicação”, estavam escrevendo a partir da década de 1970
sobre como a linguagem interagia com as desigualdades sociais, em
contextos escolares e não-escolares (Cazden, Hymes, e John, 1972;
Gumperz, 1986; Gumperz e Hymes, 1986; Hymes, 1980). O que me
leva a perceber que o interesse pela área educacional
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não é nenhuma novidade nos estudos linguísticos. No entanto,
creio que grupos de pesquisadores/as da linguística estão agora
a tomar um conjunto comum de metas, pelo menos, na linha
teórico-metodológica da Análise de Discurso Crítica, doravante
ADC, mais sistematicamente alicerçados/as em estudos culturais
que procuram combinar a análise sistemática da linguagem com
outras utilizações de semioses adotando estudos de caráter
etnográfico-discursivo com agendas muito próximas das ciências
sociais críticas, a fim de desenvolver estudos sobre educação que
também sejam investigações sobre a vida contemporânea.
Trabalhos em que demostram interesses em saber como nos
envolvemos uns com os outros; como aprendemos em grupos;
como desenvolvemos, (re) construímos identidades; oprimimos
e resistimos à opressão sem mencionar trabalhos investigativos
acerca dos efeitos midiáticos em textos.
Alguns trabalhos em linguística (como Caetano, 2004, 2009,
2017) já argumentavam que perspectivas críticas requerem
atenção ao discurso, ao uso da língua, aos efeitos dos textos
midiáticos, enfim, aos mundos sociais que ambos pressupõem e
que devemos prestar atenção analiticamente sobre informações
e debates dentro da Teoria Social Crítica. Em verdade, vários/ as
autores/as se preocupam com a contribuição da análise de
discurso, desenvolvendo estudos em que os quadros de análise
são válidos para interpretação do nosso mundo na modernida-de
tardia, como por exemplo James Gee, Norman Fairclough e
Gunther Kress, só para citarmos três grandes expoentes.
Minha escolha por Norman Fairclough se justifica pelo
estudo que o autor faz levando em consideração a forma capitalizada do mundo em que vivemos. Para o britânico e seus/suas
colaboradores/as Lilie Chouliaraki, Isabella Fairclough, entre
outros, a Análise Crítica de Discurso é um programa de pesquisa
que nos fornece um aparato metodológico baseado na ADTO
(Analise de Discurso Textualmente Orientada). O quadro da ADC
é baseado em leituras de teoria social e linguística sistêmica que
apresenta um esquema de três partes de análise: de texto (acerca
de, palavras e unidades frasais), prática discursiva (eventos co-
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municativos e sua interpretação) e prática social (processos
de toda a sociedade). A ADC é alicerçada pela seu
posicionamento frente à questões de poder e da injustiça
social na agenda dos estudos da linguagem.
Estudos acadêmicos em Análise Crítica de Discurso tem o
potencial para intervir nos debates educacionais porque podem
desvendar discursos poderosos de educação e na educação por
meio da crítica que por sua vez pode fornecer ‘insights’ sobre
questões de aprendizagem e transformação social nesses contextos. Como praticantes da ADC, também é importante oferecer
aos /às educadores/as resultados de pesquisa que podem servir
como convite para examinar criticamente práticas discursivas
que são envolventes e sedutoras. Concluo esta seção, afirman-do
que a importância da Análise Crítica de Discurso que é uma
teoria, mas também, é um instrumental metodológico capaz de
servir para a análise não só do que é dito ou escrito, mas do que
é deixado de fora; não apenas do que está presente no texto,
mas do que está ausente.

Análise de Discurso Crítica
Parto do conceito de discurso, do referencial teórico da
Análise de Discurso Crítica, na versão de Norman Fairclough
(1989/2001; 1992a; 1995; 2003; 2006), e Chouliaraki e Fairclough (1999). Discurso aqui é conceituado como o uso da linguagem
em práticas sociais, o qual pode ocorrer tanto como parte das
atividades nas práticas ou como sua representação. Fairclough
sugere uma relação dialética entre discurso e estrutura social,
mediada pelas práticas sociais. Com base no pensamento de
Foucault (1972), Fairclough (1992) discute a natureza constitutiva do discurso na prática social e seu papel nas lutas sociais.
Para Fairclough “as relações sociais estão cada vez menos sendo
determinadas pelas normas da tradição do que pelo interesse, à
medida que ocorre uma dominação da vida cotidiana pelos sistemas peritos”, o que faz com que as pessoas procurem controlar
reflexivamente, por meio de cálculos e assimilação de conheci-
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mentos, como elas devem viver, que estilo de vida ou política de
vida devem trilhar na modernidade tardia. Conforme Chouliaraki
e Fairclough (1999: 81-2), “o processo de globalização une
efeitos contraditórios, pois abre sem precedentes as bases para
um su-jeito verdadeiramente universal onde as pessoas
compartilham experiências em diversas partes do mundo”, ao
mesmo tempo em que oferece recursos para a diferenciação e
fragmentação da subjetividade.
Para a ADC o ensino e a aprendizagem são mediadas por
estruturas e eventos e estão inseridos de forma particular
através de ordens de discurso. Ordens do discurso que são
compostas por gêneros, discursos e estilos ou “formas de
interagir”, “formas de representar” e “modos de ser”. Tentarei
incorporar a visão da aprendizagem para a versão da ADC que
tem sido trabalhada em (Chiapello & Fairclough, 2002;
Chouliaraki & Fairclough, 1999; Fairclough, 2000a, 2000b, 2001,
2003; Fairclough, Jessop e Sayer, 2003) pois, nesses estudos são
abordadas questões acerca da aprendizagem de forma indireta.
Diante disso, não posso deixar de refletir sobre a questão da
ontologia social para o entendimento da importância da lin-guagem.
Parto do princípio de que ambos, estruturas sociais e eventos
sociais são partes reais do mundo social que têm de ser analisados
separadamente, bem como em termos da sua relação uns com os
outros, numa posição de dualismo analítico (Archer, 1995; 2000;
Fairclough et al, 2004). Segundo Fairclough (2003), as estruturas
sociais são entidades abstratas. Podemos pensar em uma estrutura
social como uma estrutura econômica, um sistema de classe social
ou de parentesco, ou ainda uma linguagem como a definição de um
potencial de um conjunto de possibilidades. No entanto, a relação
entre o que é estruturalmente possível e o que realmente acontece,
entre as estruturas e os acontecimentos, é um problema complexo
segundo o autor. Os eventos não são de modo algum simples ou os
efeitos das estruturas sociais fáceis de serem constatados. Sua
relação é mediada por intermédio de entidades organizacionais
entre estruturas e eventos e a isso o autor chama de práticas sociais.
Exemplos seriam práticas de
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ensino e práticas de gestão em instituições de ensino. As
práticas sociais podem ser pensadas como formas de
controlar a seleção de certas possibilidades estruturais e a
exclusão de outras, e a retenção dessas seleções ao longo do
tempo em áreas particu-lares da vida social.
Minha preocupação é destacada neste ponto, pois creio
não ser possível ignorar o risco cada vez mais proeminente de
que, num contexto neoliberal, a educação inclusiva seja
tomada pela perspectiva econômica do Estado e tratada como
uma estratégia para se eliminar serviços de educação especial,
já constituídos, configurando menos serviços a ser prestado
pelo Estado, já que todos/as os/as alunos/as, com deficiência
ou não, devem estar nas mesmas salas de aula.
Com o favorecimento da racionalidade neoliberal como a
busca de maior eficiência na educação, menor custo e maior
acesso, constitui-se uma realidade em que podemos ver as questões específicas do campo da deficiência serem silenciadas, na
perspectiva de uma escola para todos/as, e a educação a que as
pessoas com necessidades especiais têm direito ser reduzida ao
acesso e permanência garantidos na sala de aula do ensino regular, sendo isso o suficiente. Parece-me que a política de educação
inclusiva não pode ser reduzida a esta racionalidade descrita e
por isso mesmo, insisto na necessidade de a partir do estudos de
discurso e práticas sociais, como preconizadas na ADC.

Segundo Ferreira e Ferreira (2007, p. 33) é de longa data
que a educação nacional vem mostrando o quanto necessita
de mudanças para atender a todos/as alunos/as, garantindo o
desenvolvimento escolar destes/as, e como, nesse sentido, a
vontade política para enfrentar um programa em favor das
transformações de qualidade tem sido preterida pela opção
por políticas que, a um custo que não exija ampliação
significativa da participação da educação na renda nacional e
no orçamento público são alocados a todo momento.
Pesquisas em ADC não partem de meros interesses acadêmicos de reflexão, mas ao contrário se justificam por investigar a
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linguagem no seu uso e em contextos situados que envolvam po-der
e ideologia. Como diria Wodak (2004, p. 225), a ADC defini-se pela
motivação de investigar criticamente como a desigualdade social é
expressa, sinalizada, constituída, legitimada pelo uso do discurso.
Assim, temos que o suporte científico oferecido pela ADC, para
questionamentos de problemas parcialmente discur-sivos
relacionados ao poder, envolve o trabalho com textos, em qualquer
modalidade (orais, sonoros, escritos, visuais) e sob qualquer forma
(entrevistas, reportagens, legislações).

Chouliaraki & Fairclough (1999) e Fairclough, Jessop &
Sayer (2002) buscam operacionalizar a ontologia que orienta
a ADC para o entendimento da vida social como um sistema
aberto e a noção de mundo social como constituído de redes
de práticas articuladas. As práticas são constituídas na vida
social, nos domínios da economia, da política e da cultura,
incluindo a vida cotidiana. Práticas sociais em ADC, são
conceituadas como caracterizadas pela articulação de
discurso, relações sociais, fenômeno mental (crenças, valores,
desejos, ideologias) e ativi-dades materiais. Desta forma, o
discurso é um elemento social em todos os níveis.
A linguagem pode ser considerada como estruturas sociais
abstratas. O uso da linguagem define um certo potencial, certas
possibilidades, e exclui outras que seriam possíveis, certas for-mas
de combinar elementos linguísticos e outros não. No entanto, o
discurso entendido como elemento de textos em acontecimen-tos
sociais não deve ser entendido como simplesmente os efeitos dos
potenciais definidos pela linguagem. É preciso reconhecer entidades
organizacionais intermediárias como formadas por elementos
linguísticos em redes de práticas sociais imbricadas em ordens de
discurso (ver Chouliaraki & Fairclough, 1999; Fair-clough, 1992).
Uma ordem do discurso é uma rede de práticas sociais em que a
linguagem emerge. Segundo Fairclough, os ele-mentos de ordens de
discurso não são coisas como substantivos e frases (elementos de
estruturas linguísticas), mas discursos, gêneros e estilos. Esses
elementos e suas combinações parti-culares ou a articulação desses
elementos, selecionam certas
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possibilidades definidas pelas línguas e excluem outras, eles
controlam a variabilidade linguística para determinadas áreas
da vida social. Assim, as ordens de discurso podem ser vistas
como a organização social e controle da variação linguística.
Há ainda um ponto para a ressaltar que é como passamos de
estruturas abstratas em direção a eventos concretos, isso porque
torna-se cada vez mais difícil estudar o uso que se faz da língua
separada de outros elementos sociais. Na terminologia de
Althusser , a linguagem torna-se cada vez mais sobredeterminada por outros elementos sociais. Ao nível das estruturas
abstratas, podemos falar mais ou menos sobre a linguagem, mais
ou menos, porque as teorias funcionais da linguagem percebem
que até mesmo as gramáticas de línguas são formas socialmente
construídas ( Halliday , 1978) ou a maneira como definimos as
ordens das marcas de discurso.
Claro que, a este nível intermediário estamos a lidar com
uma maior determinação do uso da linguagem por outros elementos - ordens sociais do discurso são a organização e con-trole
social da variação linguística e seus elementos (discursos,
gêneros, estilos) não são correspondentemente a categorias
puramente linguísticas, mas as categorias que atravessam a
divisão entre linguagem e não linguagem, semioses como elementos das práticas sociais. Quando entendo os textos como
elementos de eventos sociais, a sobredeterminação da linguagem por outros elementos sociais torna-se mais clara. Baseada
nos estudos de Fairclough entendo que Textos não são apenas
efeitos das estruturas linguísticas e ordens de discurso, mas
também são efeitos de outras estruturas sociais e de práticas
sociais em todos os seus aspectos, por isso, torna-se difícil
separar os fatores que determinam textos.

Muitos/as autores/as,
de
vários campos
do
conhecimento, têm se debruçado sobre as características da
sociedade atual, apontando as diferentes tendências que nela
convivem. Segundo Goés e Laplane (2007,p. 23):
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O amplo acesso à informação, os avanços tecnológicos, os
sofisticados recursos de comunicação , a homogeneização promovida por certos aspectos do processo de
globalização, o crescimento da distância entre as parcelas
da população incluídas no mundo do consumo e aquelas
dele excluídas, o esfacelamento das vidas das
comunidades e a emergência do individualismo como
valor generalizado que se sobrepõe à solidariedade é a
compreensão de alguns desses traços.

Nesse cenário, em virtude das condições como a
exacerba-ção das desigualdades, a discussão sobre a inclusão
de alunos/ as especiais na escola regular assume um aspecto
peculiar que acredito possa se beneficiar das contribuições da
ADC. Um benefício elementar pode ser focalizar nossa atenção
para a re-percussão de ações políticas que sempre dependem
fortemente de mudanças sociais, de “reformas”, e que em uma
sociedade capitalista sempre são orientadas para o mercado,
por outro lado podemos elencar como posto que vivemos em
uma era de interconectividade econômica globalizada,
aumentando as desi-gualdades e as crescentes divisões
culturais e políticas, dentro e entre as nações e que vivemos
em um tempo em que os debates sobre a educação parecem
ter alcançado uma projeção pública incomparável.
Ainda acerca do cenário demonstrado por Goés e Laplane
(2007, p.23), as autoras alertam que se por um lado o sistema
escolar alinha-se com a legislação internacional no que se
refe-re à inclusão e com as posturas mais avançadas em
relação aos direitos sociais, o mesmo não ocorre quando se
percebe ações limitadas no sentido de viabilizar
concretamente políticas inclu-sivas. Para as autoras:
O amplo acesso à informação, os avanços tecnológicos,
os sofisticados recursos de comunicação , a homogeneização promovida por certos aspectos do processo
de globalização, o crescimento da distância entre as
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parcelas da população incluídas no mundo do consumo e
aquelas dele excluídas, o esfacelamento das vidas das
comunidades e a emergência do individualismo como
valor generalizado que se sobrepõe à solidariedade é a
compreensão de alguns desses traços.

Nesse cenário, em virtude das condições como a
exacerba-ção das desigualdades, a discussão sobre a inclusão
de alunos/ as especiais na escola regular assume um aspecto
peculiar que acredito possa se beneficiar das contribuições da
ADC. Um benefício elementar pode ser focalizar nossa atenção
para a re-percussão de ações políticas que sempre dependem
fortemente de mudanças sociais, de “reformas”, e que em uma
sociedade capitalista sempre são orientadas para o mercado,
por outro lado podemos elencar como posto que vivemos em
uma era de interconectividade econômica globalizada,
aumentando as desi-gualdades e as crescentes divisões
culturais e políticas, dentro e entre as nações e que vivemos
em um tempo em que os debates sobre a educação parecem
ter alcançado uma projeção pública incomparável.
Ainda acerca do cenário demonstrado por Goés e Laplane
(2007, p.23), as autoras alertam que se por um lado o sistema
escolar alinha-se com a legislação internacional no que se
refe-re à inclusão e com as posturas mais avançadas em
relação aos direitos sociais, o mesmo não ocorre quando se
percebe ações limitadas no sentido de viabilizar
concretamente políticas inclu-sivas. Para as autoras:
As dificuldades e os desafios postos pela inclusão escolar
são das mais variadas ordens e estão ligados à organização da nossa sociedade, os valores que nela prevalecem,
as prioridades definidas pelas políticas públicas, aos
meios efetivamente disponibilizados para a implementação dessas políticas, aos fatores relacionados à formação
de docentes, às questões de infra-estrutura (sic) e aos
problemas vinculados `a especificidade das diferentes
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condições que afetam o desempenho acadêmico e a formação pessoal de sujeitos que apresentam deficiências ou
outras características que os introduzem na categoria de
alunos especiais. (2007, p. 24).

Lembro também que as últimas décadas foram marcadas
por uma volatilidade política e econômica e que os estudos
interdisciplinares contribuem para a percepção que vivemos em
um tempo em que as questões da inclusão precisam prestar
atenção não só em noções como identidade (embora cruciais)
mas, também, em investigações acerca de poder e ideologia para
tornarem mais claras as reflexões sobre educação na
modernidade tardia. Além disso, o panorama intelectual mais
amplo de nossa era é um desafio em curso dentro de um paradigma de incertezas sobre as bases para o conhecimento e os
motivos para uma ação eficaz. Outra contribuição da ADC para as
pesquisas inclusivas pode ser a de divulgação de resultados
investigativos que salientam uma reconsideração da relação
entre conhecimento e ação de análises das dificuldades e desafios, numa perspectiva de discussão que dimensione a inclusão
não apenas como um fenômeno escolar ou de aprendizagem em
que bastaria que se tomassem medidas de implementação de
uma série de prescrições pedagógicas, mas acredito que deva ser
entendida como um conceito que possa ser situado no contexto
social e político mais amplo.
Desta forma, como analista de discurso crítica penso que
precisamos, ambos, analistas da linguagem em seu aspecto social
e atores sociais envolvidos na dinâmica do trabalho com a inclusão, atender a necessidade de lidar com maior complexidade, em
condições de maior incerteza, com o cuidado de agirmos em
direção a compromissos éticos de análises de questões de poder,
e ideologia por meio do estudo da linguagem, de textos (falados
ou escritos) que sempre envolvem ações políticas e, ainda que
devemos indagar sobre o que podemos eu/nós fazer/fazermos
para compreender e mudar o mundo da perspectiva da educação
inclusiva? Como podemos agir para “aplicar” nossas pesquisas
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em prol de mudanças significativas em relação a educação especial brasileira?
Estas são perguntas insistentes na pesquisa em educação, em
linguística e para analistas críticos de discurso, além é claro, para
uma gama de disciplinas acadêmicas tradicionais (Bauman, 1997).
Em um momento de crise, quando as teorias gerais e “prestigio-sas”
com suas metodologias de décadas passadas já não parecem
adequadas para a compreensão de nossa globalizacão com suas
circunstâncias diversificadas, quando o otimismo sobre soluções
para problemas sociais está em declínio (Rorty, 1989), fica mais
evidente compreender a necessidade de investigações por meio de
pesquisa de linguagem com perspectivas críticas. Minha intenção é
fornecer contribuições na tentativa de focalizar a educação inclusiva de pessoas com necessidades especiais em suas relações com a
sociedade, bem como, manifestar minha preocupação prospectiva e
propositiva. Não se trata, portanto, de expor críticas como um fim
em si, mas demostrar interesse e desejo de mudança social.

Postura Teórica e Metodologia:
Como material de analise, escolhi um artefato contemporaneo:
uma notícia. A matéria escolhida fora veiculada durante curto
espaco de tempo em um jornal on-line brasileiro. Antes de re-alizar
uma analise da materialidade linguística do texto, o que

pretendo e lancar um olhar que problematize sua mensagem,
a saber: “Associação argumentou que obrigação inviabiliza
atividade das escolas.”
Nesse sentido, convem mencionar que, com Charaudeau
(2006; p. 132), tomo a noticia jornalística como um conjunto
de informações que se relaciona a um mesmo “espaço
temático”, tendo um caráter de novidade, proveniente de uma
determi-nada “fonte’’ e podendo ser diversamente tratado.
Para o autor, um mesmo espaço temático significa “que o
acontecimento, de algum modo, é um fato que se inscreve num
certo domínio do espaço público, e que pode ser reportado
sob a forma de um minicurrículo” ( CHARAUDEAU; p: 132).
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Entendo esse gênero nao so como elemento que pode auxi-liar
no trabalho discursivo, mas como uma pedagogia, um conjun-to
sistematico de significados que criam, por meio da linguagem,
representaç es do mundo. A notícia ensina, por exemplo, como se
comportar diante de determinada situaç o. Mais do que ana-lisar o
gênero notícia como pratica discursiva, tenho a intenção de
relaciona-la ao terreno epistemologico, o solo que possibilita falar,
nesse momento historico, dessa maneira.

A escolha pela pesquisa documental da referida notícia
tornou-se uma técnica decisiva para o trabalho de
investigação. A pesquisa documental é aquela realizada a
partir de documen-tos, contemporâneos ou retrospectivos. Na
pesquisa documental realizada, também houve consulta em
fontes como leis, projetos de lei, ofícios, discursos,
depoimentos orais e escritos em docu-mentos informativos.
Os resultados foram obtidos por meio de pesquisa documental, mas não só. Usei também a Análise de Discurso Crítica
( Fairclough 2001, 2003, 2010) enquanto ferramenta de
análise bem como com as formas de representação de atores
sociais sugeridas por van Leeuwen (1997, 2009). A fim de
realizar uma análise inicial, utilizarei a Linguística SistêmicoFuncional (do-ravante LSF) que considera que o texto está no
contexto, visto que estão inter-relacionados, “na medida em
que as variáveis do contexto de situação atuam sobre a sua
configuração linguística” (FUZER & CABRAL, 2014, p. 27).
Holofotes nas Análises
O Estatuto da Pessoa com Deficiência por meio da Lei n.
13.146/2015 possui como um dos seus objetivos assegurar que as
pessoas deficientes sejam incluídas em todas as esferas sociais. Em
seu art. 28, há menção da exigência de que todas as escolas,
inclusive as privadas, matriculem todas as pessoas que as
procurem, independentemente de terem alguma deficiência ou
transtorno, sendo vedada a cobrança de valores adicionais nas
mensalidades, anuidades ou matrículas. Não concordando com tal
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decisão, a Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino,
doravante, Confenen, acionou o poder judiciário brasileiro contra a
promulgação da lei, mais especificamente contra o texto do art. 28
supracitado com a alegação de que o artigo não seria constitu-cional
na medida em que o entendimento era o de que não cabia ao
Governo repassar às entidades privadas a obrigação de matri-cular
“qualquer” aluno. Além disso, segundo os representantes da
Confenem, os custos para a capacitação de professores/as e para a
adequação da estrutura da escola são muito altos.

Entretanto, os Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF)
entenderam que, “embora o serviço público seja livre à iniciativa
privada, independentemente de concessão ou permissão, isso
não significa que os agentes econômicos que o prestam possam
atuar ilimitadamente ou sem responsabilidade” (BRASIL, 2016).
A mídia ao tomar conhecimento da discussão resolveu divulgar tal decisão. Para os fins deste trabalho, opto por apresentar a
notícia apresentada no G1 – O portal de notícias da Globo – um
dos jornais online de maior circulação no Brasil e com grande
repercussão internacional. O Jornal disponibilizou, no dia 9 de
junho de 2016, a matéria intitulada “Supremo mantém lei
que obriga escolas privadas a receber deficientes”.
O gênero textual notícia, disponível em meio eletrônico, foi
escolhido por ser bastante produtivo uma vez que o que Charaudeau (2006; p. 221) diz se referir ao princípio da objetivação
e deve propor ao mesmo tempo um questionamento sobre o
fenômeno tratado. Desta forma a notícia consiste em asserções
categóricas autoritárias que a mídia faz sobre os eventos, mesmo
que, aparentemente, elas sejam abertas a várias interpretações.
Com o alicerce teórico e metodológico já discutido, apresento por
meio das categorias da discursividade e da intertextualida-de e,
ainda pelo sistema de transitividade seguindo a Gramática
Sistêmico-Funcional (Halliday e Matthiessen, 2004) fragmentos
do texto em anexo que tem como foco a inclusão do ponto de
vista da legislação educacional brasileira vinculado pela mídia
com objetivo de debater a inserção de pessoas com deficiência
no ensino regular, marcada pelos discursos de inclusão.
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Interdiscursividade
Segundo Fairclough (2001, p. 136), interdiscursividade é a
“configuração de convenções discursivas que entram na produção de um texto”, ou seja o foco não está em outros textos, mas
sim nas convenções discursivas. Estas não podem ser analisadas
como se estivessem em um vácuo social. O conceito de
interdiscursividade alinha-se à concepção de que os discur-sos
se relacionam a outros discursos. Um discurso traz, em sua
constituição, outros discursos, é tecido por eles, seja pelos já
ditos, em um dado lugar e momento histórico, seja por aqueles a
serem ainda produzidos. Ao visualizar a notícia em análise, e
possivel problematizar um aspecto emblematico no tempo presente e que denominarei de “espetaculizaç o” da diversidade
- sua produç o e seu consumo simbolico a partir da linguagem
midiatica. Vejamos o fragmento abaixo:
“Como uma escola vai se preparar para receber todo e
qualquer portador de necessidade especial, sem saber
quantos vai receber, quais vai receber e se vai receber. Será
um bipolar? Será alguém com síndrome de Down? Com
síndrome de pânico? Será alguém com microcefalia?”

Para Augé (1997; p. 186) a mídia constrói a “espetaculização do mundo, que nos habitua insensivelmente a só nos
relacionar com o mundo e com os outros por imagens”. A expressão ‘imagens’’ aqui deve ser entendida de forma expandida
semanticamente a discursos. Discursos que nos sugerem como
viver nossas vidas, como devemos enxergar o “outro”. O autor da
notícia vinculado no G1 utiliza-se da citação direta da voz de um
especialista, no caso uma instituição, a Confederação Nacio-nal
dos Estabelecimentos de Ensino (Confenen), para desviar a
atenção para o que estou nomeando como espetaculização ao
fazer várias perguntas como Será um bipolar? Será alguém com
síndrome de Down? Com síndrome de pânico? Será alguém com
microcefalia?” com a intenção de problematizar como um ‘’blefe’’
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de jogador de pôquer. O uso da repetição de frases
interrogativas, transforma o aleatório em fatalidade, faz
coincidir duas lógicas em princípio estranhas uma à outra,
obrigando o/a leitor/a a pensar nessa coincidência trágica que
descreve o conflito entre a paixão e a razão no que se refecer à
inclusão das pessoas com necessidades especiais.
Intertextualidade
A intertextualidade refere-se a presença explícita ou implícita
de elementos de outros textos em relações intertextuais. Kristeva
(1986, p. 39) observa que a intertextualidade implica “a inserção da
história em um texto e deste texto na história” e Fairclough (2001,
p. 134) nos explica que o Kristeva quer dizer com isso é que “um
texto responde, reacentua e retrabalha textos passados, e, assim
fazendo, ajuda a fazer história e contribui para processos de
mudanças mais amplos, antecipando e tentando moldar textos
subsequentes”. Em verdade, o texto como um todo é construído por
aquilo que Fairclough denominaria de Intertextualidade ma-nifesta,
momento em outros textos estao expressamente presentes no texto
sob analise: eles estao “manifestamente” marcados ou sugeridos na
superfície textual. Vejamos alguns exemplos:
“À escola não é dado escolher, segregar, separar, mas seu
dever é ensinar, incluir e conviver. Ademais, o
enclausura-mento em face do deficiente furta o colorido
da vivência cotidiana, privando-nos da estupefação diante
do que se coloca como novo e como diferente”, afirmou.

Neste fragmento, temos a inserção da voz de um especialista,
trata-se de um discurso relatado em que o autor do texto apoia-se
na operação de demarcação, produzindo prova de um certo posicionamento, nesse caso, de um posicionamento de autoridade.
Trata-se da voz de um Ministro do Supremo Tribunal de Justiça da
mais alta corte judicial do país, o ministro Edson Fachin. Contudo,
logo no próximo parágrafo outra citação literal é feita. Vejamos:
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“Não pode o Estado cumprimentar com o chapéu alheio. Não
pode o Estado, se é que vivemos em uma Constituição
democrática, compelir a iniciativa privada a fazer o que ele
não faz, porque a obrigação principal é dele quanto

à educação. Em se tratando de mercado, a intervenção
estatal deve ser minimalista. A educação é dever de
todos, mas é dever precípuo do Estado. A abertura à
iniciativa
privada
deveria
ser
subsidiária”,
afirmou.(Pronunciamen-to do ministro Marco Aurélio)

As duas declarações são citações literais das falas de agente
públicos com autoridade para tal. No entanto, podemos perceber
que logo em seguida a essa citação outra se faz presente. Na seção
seguinte intitulada de “Outros argumentos” utiliza-se novamente da intertextualidade para se dar voz a entidade institucional
representante das escolas privadas no país.
“O que pretende essa lei é jogar o deficiente de qualquer
natureza em toda e qualquer escola [...] Qualquer um de bom
senso e consciência vai procurar a escola especializada que
dê conta daquele aluno que tem dificuldade”, afirmou.

Aqui ressalto o que Fairclough (2001) destaca como um dos
aspectos da intertextualidade. O metadiscurso que possibilita o
controle dos diferentes discursos dentro do texto. Ha varias
formas de se conseguir isso, como o uso de expressoes evasivas
(Qualquer um de bom senso e consciência), o uso de parafrase ou
a reformulaç o de uma expressao (O que pretende essa lei é jogar o
deficiente de qualquer natureza em toda e qualquer escola). O
metadiscurso implica que o falante esteja situado acima ou
fora de seu proprio discurso e esteja em uma posiç o de
controla-lo e manipula-lo. Por fim passo, a análise sob a ótica
da Gramática Sistêmico-Funcional (Halliday e Matthiessen,
2004) refletindo acerca do sistema de transitividade com
breve relatos acerca do papel dos atores sociais envoltos na
encenação da notícia vincula pelo G1.

271

Textualidades e (re)orientação social na América Latina

Sistema de Transitividade
Para Halliday (1985; p. 101) alem de ter uma funç o de
modo, “expressando o aspecto ativo, interpessoal do significado”, a oraç o tem outra funç o que lida com “o aspecto reflexivo,
experimental do significado”, que e o sistema da transitividade.
Ao nos comunicarmos, utilizamos a linguagem realizando tres
tipos de significados simultaneos: um ligado ao relacionamento
entre as pessoas (Metafunç o Interpessoal), outro responsavel
pela representaç o do mundo (Metafunç o Experiencial) e um
ultimo que da a sentenca seu status de mensagem (Metafunç o
Textual). Nessa última parte da análise, minha atenção será na
Metafunç o Experiencial, que esta ligada ao uso da lingua
enquanto representaç o, o que inclui tanto o mundo externo
– eventos, elementos – como o mundo interno – pensamentos,
crencas, sentimentos. Thompson (1994: 78) afirma que e importante ter em mente que esse termo tem significados diferentes na
Gramatica Tradicional e na Gramatica Sistemico-Funcional (GSF).
Na gramatica tradicional, a transitividade e um principio que
parte da presenca (ou nao) do objeto (direto ou indireto) para
classificar o verbo. Entretanto, na GSF, o Sistema de Transitividade tem um sentido muito mais amplo (Thompson, 1996:
78), estando relacionado a descriç o da proposiç o como um todo,
o que implica na escolha de processos (elementos verbais) e seus
argumentos (Eggins, 1994: 220). Para Halliday (Halliday;
Halliday & Matthiessen, 2004), nesse sistema o falante constroi
um mundo de representaç es, baseado na escolha de um numero
tangivel de tipos de processos.

A predominância dos processos verbais no texto
analisado não surpreendeu uma vez que o uso de orações
verbais está relacionado ao gênero do discurso em questão,
um processo muito frequente no contexto de notícia, pois
carrega a função obrigatória de mencionar outros autores e
estudos, na maioria das vezes, consagrados na área da
publicação. Assim, um texto do gênero notícia vai reportar
sempre a outras vozes com verbo discendi.
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A necessidade de se noticiar uma questão de política inclusiva parecer apontar para um controle social de “todos e de
cada um” que vai criando as condiç es de possibilidades para a
implementaç o de politicas de inclusao como um imperativo
neoliberal, no final do seculo XX e início do século XXI o que de
certa forma, atende a uma demanda especifica, de aproximar
os/as leitores/as do jornal com as decisões de parte do judiciário brasileiro e obviamente do legislativo que é quem faz as
leis numa falsa posição de que se pode governar melhor. Desse
lugar, governar melhor nao significa governar mais, senao utilizar a frugalidade do poder a servico da economia. No cenario
contemporaneo descrito anteriormente, no qual todos sao
“ouvidos” no processo da inclusao, torna-se interessante que
cada um se preocupe tambem com a inclusao dos outros. Dessa
maneira, empreender tecnicas que divulguem a participação da
sociedade por meio dos/as seus/suas representantes nas
instâncias jurídicas e legislativas a cuidar de si e dos outros, sob
determinada forma, parece ser extremamente conveniente aos
objetivos politicos.
Ao visualizar a notícia sobre o evento, uma questao destacou-se: a persuasao ao engajamento na causa inclusiva, a partir
da “espetaculizaç o” da diversidade - sua produç o e seu consumo
simbolico a partir da linguagem midiatica, disposta ao grande
publico, que e a populaç o. A visibilidade da inclusao como
“bandeira dos bons” e uma estrategia tipica do nosso tempo, o
qual utiliza o poder midiático como parte de uma engrenagem de
subjetivaç o, proliferaç o e consumo de verdades.
Aqui, como Canclini (2005), entendo consumo muito me-nos
no sentido financeiro e muito mais no sentido simbolico. A
captura e o uso dos outros e de si, enquanto processo negociado
e conveniente de produç o de subjetividades no circuito cul-tural,
denotam essa constante busca por aprimoramento, pela ocupaç o
de espacos, pela mobilidade identitaria. Entender-me, enquanto
sujeito de uma causa, indica meu lugar no mundo, minhas
opinioes, meu grupo, minhas adesoes, meu papel social. Toma-se
“subjetividade” como as possibilidades de constituiç o
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da experiencia de si, “[n]a correlaç o, numa cultura, entre campos de saber, tipos de normatividade e formas de
subjetividade” (FOUCAULT, 2007, p. 10).
O que a analise dos dados permitiu discutir e a persuasao de
cada sujeito a tornar-se um vigilante da causa inclusiva, como
uma premissa politicamente correta. Nesse sentido, problematiza-se a produç o do engajamento a partir da implementaç o de
tecnicas de si, ou seja, de mecanismos de convencimento dos
sujeitos a se conduzir por uma verdade (FOUCAULT, 2004).

Considerações finais
Apresentei algumas análises por meio das categorias da
discursividade e da intertextualidade e, ainda pelo sistema de
transitividade seguindo a Gramática Sistêmico-Funcional de uma
notícia vinculada pela mídia com objetivo de debater a inserção
de pessoas com deficiência no ensino regular, marcada pelos
discursos de inclusão. As conclusões a que cheguei mostra que a
escola enquanto instituição social que regula o ensino da língua
está inserida num quadro em que prevalece o modelo neoliberal
de relação Estado-sociedade que tem inúmeros desafios e que
não pode se eximir de refletir sobre a inclusão escolar daqueles
que estão à margem da sociedade para que ela não só signifique
ou assegure inclusão social das pessoas com deficiência mas que
também compreenda as possibilidades e desafios da edu-cação
dos/as alunos/as com deficiência que não se esgotam no âmbito
da escola e das políticas públicas; mas que se entenda a educação
como uma mediação fundamental para a constituição da vida
dessas pessoas que é também um espaço de exercício de direitos
e de interações significativas que sempre são mediadas pela
linguagem.
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ANEXO
09/06/2016 16h59 - Atualizado em 09/06/2016 17h00

Supremo mantém lei que obriga escolas privadas a
receber deficientes
Norma também proíbe cobrança a mais em mensalidades e matrículas.
Associação argumentou que obrigação inviabiliza atividade das escolas.
Renan Ramalho
Do G1, em Brasília
O Supremo Tribunal Federal (STF) negou nesta quinta-feira (9)
pedido da Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino
(Confenen) para derrubar obrigação de as escolas privadas se
adaptarem para receber pessoas com deficiência no ensino regular.

Com a decisão, também foi mantida a norma que proíbe escolas particulares de cobrar mais nas mensalidades e matrículas
para receber esses alunos com algum tipo de dificuldade.
Tais regras foram aprovadas no ano passado pelo Congresso
no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Sancionada em julho, a lei
deu prazo até janeiro deste ano para as escolas se adaptarem.

Nesta quinta, as regras foram referendadas por 9 dos 10
ministros que participaram do julgamento no STF. Relator da
ação, o ministro Edson Fachin votou para manter a obrigação,
citando normas internacionais incorporadas pelo Brasil em
prol do ensino inclusivo.
“À escola não é dado escolher, segregar, separar, mas seu
dever é ensinar, incluir e conviver. Ademais, o
enclausuramento em face do deficiente furta o colorido da
vivência cotidiana, privando-nos da estupefação diante do que
se coloca como novo e como diferente”, afirmou.
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Único a divergir, Marco Aurélio votou em favor do
planeja-mento das escolas para se adaptarem, mas contra a
obrigato-riedade.
“Não pode o Estado cumprimentar com o chapéu alheio. Não
pode o Estado, se é que vivemos em uma Constituição democrática, compelir a iniciativa privada a fazer o que ele não faz,
porque a obrigação principal é dele quanto à educação. Em se
tratando de mercado, a intervenção estatal deve ser minimalista.
A educação é dever de todos, mas é dever precípuo do Estado. A
abertura à iniciativa privada deveria ser subsidiária”, afirmou.

Outros argumentos
Na ação, a Confenen argumentava que a obrigação
inviabili-zava a atividade das instituições privadas em razão
do “alto custo econômico”, e que é dever do Estado o
atendimento educacional aos deficientes. Alegou direito à livre
iniciativa para oferecer ou não esse serviço.
“O que pretende essa lei é jogar o deficiente de qualquer natureza
em toda e qualquer escola [...] Qualquer um de bom senso e
consciência vai procurar a escola especializada que dê conta
daquele aluno que tem dificuldade”, afirmou.
“Como uma escola vai se preparar para receber todo e qualquer
porta-dor de necessidade especial, sem saber quantos vai receber,
quais vai receber e se vai receber. Será um bipolar? Será alguém
com síndrome de Down? Com síndrome de pânico? Será alguém
com microcefalia?”, completou em seguida.
Contrária ao pedido, a Advocacia Geral da União (AGU), que defende
as leis aprovadas pelo Poder Público, argumentou que a escola
privada exerce sua função social ao cumprir o dever da inclusão.
Represen-tante da AGU, Grace Mendonça lembrou que, mesmo em
relação às instituições privadas, o Estado impõe normas gerais para
autorizar seu funcionamento.
“A educação é direito de todos, dever do Estado, que deve ser
promovida e incentivada pela sociedade”, disse, citando a Constituição.
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Representante das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais
(Apaes), a advogada Rosângela Moro também defendeu a obrigação
imposta pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Argumentou que é
direito do deficiente escolher em que ambiente prefere estudar.
“Negar isso é negar a ela a necessidade básica de poder escolher
como conduzir a própria vida. [...] Educação é aprender a viver com
as dife-renças. Aprendem as pessoas com deficiência e aprendem as
pessoas sem deficiência”, afirmou, em relação ao aprendizado dos
outros alunos com os colegas com algum tipo de dificuldade.
A ação, também se manifestaram pela manutenção das regras a Procuradoria Geral da República (PGR), o Conselho Federal da Ordem
Dos Advogados do Brasil (OAB) e diversas outras entidades de
defesa de portadores de deficiência.
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VEJA: A NARRATIVA JORNALÍSTICA SOBRE A
EMIGRAÇÃO BRASILEIRA (2010-2017)

Maria Jandyra Cavalcanti-Cunha
Silvana Pena de Sá

Introdução
No contexto de mundialização da economia e de intensificação dos fluxos globais das mais diversas naturezas, os
movimentos migratórios internacionais ganham cada vez mais
adeptos. Em 2015, o número de migrantes no mundo alcançou a
casa dos 244 milhões. Segundo o International Migration Report,
entre os anos 1990 e 2015, esse número aumentou em mais de
91 milhões, ou seja, em 40%. Grande parte desse crescimento
ocorreu entre 2000 e 2010, quando houve cerca de 4,9 milhões
de migrantes adicionados anualmente (ONU, 2015).
Em trabalho anterior, explicamos que as forças que provocam a emigração podem ser de três tipos: expulsão, atração e
atração-expulsão. A primeira (expulsão) é a força que se dá de
dentro para fora, como quando o indivíduo se vê sem outra alternativa que não abandonar seu país de origem (por exemplo,
deslocados de guerra). A segunda (atração) é a que acontece de
fora para dentro, ou seja, quando o indivíduo é magnetizado
pelas vantagens oferecidas pelo país para o qual pretende ir, mas
sua migração é um ato voluntário. Já a força de atração-expulsão
é a que ocorre com a soma das duas forças anteriores, ou seja, ao
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mesmo tempo em que o indivíduo é atraído por outra localidade pelas vantagens que esta lhe oferece, é forçado a se
deslocar pelas condições adversas que encontra em seu
próprio país (Cavalcanti-Cunha, 2007).
A migração por expulsão tem sido pauta constante no noticiário nesta última década. De fato, o mundo vivencia uma crise
migratória em função dos deslocamentos humanos derivados de
conflitos em diferentes continentes. De um lado, os deslocados
solicitam asilo em outros territórios, arriscando-se por rotas
perigosas em busca do sonho de uma vida melhor em países com
maior nível de desenvolvimento econômico e social. De outro
lado, esses países brigam para não receber os migrantes,
alegando problemas políticos e econômicos. Nesse contexto,
personalidades políticas que levantam bandeiras radicais contra
imigrantes angariam a simpatia dos nacionais, enquanto que
aquelas favoráveis ao acolhimento deles perdem votos.1
O Brasil não está distante dessa discussão. No que diz res-peito
a movimentos migratórios, o país teve destaque ao longo das
últimas décadas. Dos 244 milhões de migrantes no mundo, estimase que de 3 a 4 milhões sejam brasileiros, o que nos coloca entre os
20 primeiros países com população de residentes fora de seu
território. As maiores comunidades de brasileiros no exterior
– conforme dados mais recentes (2015-2016) do Ministério das
Relações Exteriores (MRE) – residem nos Estados Unidos (cerca
de 1,5 milhões), Paraguai (mais de 300 mil), Japão (cerca de 170
mil), Portugal (mais de 110 mil) e Reino Unido (120 mil).

Esses dados provocam a questão de pesquisa que norteou
nosso estudo: como é construída a narrativa da emigração
brasileira na imprensa nacional? Para respondê-la, retomamos
estudos sobre a narrativa da emigração brasileira desenvolvidos
1
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Donald Trump defendeu a construção de um muro entre os Estados Unidos e o México na
campanha eleitoral de 2016 e, já no posto de principal mandatário da maior potência
mundial, prometeu a expulsão dos 11 milhões de imigrantes ilegais do país e a restrição à
entrada de estrangeiros de determinados países muçulmanos (entre eles, Iraque, Irã, Líbia,
Síria, Somália, Sudão e Iêmen) (Veja.com, 25/01/2017). A chanceler alemã Angela Merkel,
apesar de reeleita nas urnas em setembro de 2017, perdeu votos na composição do
parlamento por conta de sua postura em relação aos imigrantes não documentados,
muitos dos quais acolhidos com o status de ‘refugiados’ (Veja.com, 25/09/2017).
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no âmbito do Grupo de Pesquisa em ‘Jornalismo e Construção
Narrativa da História do Presente’ (Cavalcanti-Cunha, 2007;
2013; Cavalcanti-Cunha e Ladeira Mota, 2013; 2015). Neles foram analisados os jornais comunitários editados por e
dirigidos a brasileiros no exterior – jornais estes que são um
local ainda pouco frequentado pelos estudos de jornalismo.
Entretanto, neste novo trabalho, embora nos
mantenhamos no mesmo tema da narrativa da emigração
brasileira, nós o de-limitamos à narrativa veiculada na grande
imprensa – no caso a Veja, a revista mais lida no país, segundo
a Pesquisa Brasileira de Mídia (2016)2.
Os critérios para a seleção de Veja como objeto de pesquisa
foram: (1) ser ela uma publicação de notícias da atualidade; (2)
ter ela uma versão on-line, que permitiria agilidade em sua leitura; e (3) possuir ela um acervo digital, o que facilita o acesso
a edições anteriores da revista.
O corpus da pesquisa é composto por 52 reportagens sobre a
questão da emigração brasileira, enfocando os destinos apontados pelo MRE, particularmente EUA, Reino Unido e Portugal,
mas também Japão e Paraguai. As matérias foram publicadas na
Veja durante o período de 2010 a 2017. Ver quadro 1, a seguir.

2

Última pesquisa da Secretaria da Comunicação da Presidência da República na época da
última coleta dos dados em 2017.
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Quadro 1: Corpus da pesquisa
DATA

TÍTULO

ENDEREÇO ELETRÔNICO

28/06/2010

Reino Unido limita
número de imigrantes
não europeus

http://veja.abril.com.br/mundo/reino-unidolimita-numero-de-imigrantes-nao-europeus/

26/08/2010

Diplomatas do Brasil
e de outros três países chegam ao México
para identificar imigrantes mortos

http://veja.abril.com.br/mundo/diplomatasdo-brasil-e-de-outros-tres-paises-chegam-aomexico-para-identificar-imigrantes-mortos/

02/09/2010

Estudo revela que caiu http://veja.abril.com.br/mundo/estudo-revelao número de imigran- que-caiu-o-numero-de-imigrantes-ilegais/
tes ilegais

02/09/2010

PF busca quem intermediou a viagem dos
brasileiros mortos

http://veja.abril.com.br/mundo/pf-buscaquem-intermediou-a-viagem-dos-brasileirosmortos/

07/09/2010

México identifica sete
suspeitos de participação na chacina que
vitimou 72 imigrantes

http://veja.abril.com.br/mundo/mexico-identifica-sete-suspeitos-de-participacao-na-chacinaque-vitimou-72-imigrantes/

16/09/2010

Corpo de segundo
brasileiro morto em
chacina é identificado

http://veja.abril.com.br/mundo/corpo-desegundo-brasileiro-morto-em-chacina-e-identificado/

13/06/2011

Fica mais difícil estudar na Grã-Bretanha

http://veja.abril.com.br/educacao/fica-maisdificil-estudar-na-gra-bretanha/

28/06/2011

Governo Obama defende legalização de
jovens imigrantes

http://veja.abril.com.br/mundo/governo-obama-defende-legalizacao-de-jovens-imigrantes/

23/11/2011

Itália estuda conceder
cidadania aos filhos
dos estrangeiros

http://veja.abril.com.br/mundo/italia-estudaconceder-cidadania-aos-filhos-dos-estrangeiros/

29/02/2012

Grã-Bretanha quer
apenas imigrantes ricos e inteligentes

http://veja.abril.com.br/mundo/gra-bretanhaquer-apenas-imigrantes-ricos-e-inteligentes/

14/04/2012

De volta ao Brasil

http://veja.abril.com.br/tveja/arquivo/de-voltaao-brasil/

27/04/2012

Brasileiros voltam
para casa, revela Censo 2010

http://veja.abril.com.br/economia/brasileirosvoltam-para-casa-revela-censo-2010/

05/06/2012

Entrada de brasileiros
na Espanha fica mais
simples

http://veja.abril.com.br/mundo/entrada-debrasileiros-na-espanha-fica-mais-simples/

282

Textualidades e (re)orientação social na América Latina

15/06/2012

EUA: jovens ilegais
com bons antecedentes terão anistia

http://veja.abril.com.br/mundo/eua-jovensilegais-com-bons-antecedentes-terao-anistia/

15/08/2012

EUA aproximam ‘sonho americano’ de 1,2
milhão de jovens

http://veja.abril.com.br/mundo/eua-aproximam-sonho-americano-de-12-milhao-dejovens/

25/11/2012

Brasil já barra mais
estrangeiros do que
brasileiros são barrados no exterior

http://veja.abril.com.br/politica/brasil-jabarra-mais-estrangeiros-do-que-brasileiros-saobarrados-no-exterior/

15/12/2013

Brasileiro obtém cidadania portuguesa
e pode disputar Copa

http://veja.abril.com.br/esporte/brasileiroobtem-cidadania-portuguesa-e-pode-disputarcopa/

29/07/2015

Brasileiros são presos
no México tentando
entrar ilegalmente
nos EUA

http://veja.abril.com.br/mundo/brasileirossao-presos-no-mexico-tentando-entrar-ilegalmente-nos-eua/

25/06/2016

Como os brasileiros
que vivem no Reino
Unido serão afetados
pela saída da EU

http://veja.abril.com.br/mundo/como-osbrasileiros-que-vivem-no-reino-unido-seraoafetados-pela-saida-da-ue/

25/08/2016

Brasileira barrada na
imigração está presa
nos EUA sem explicação

http://veja.abril.com.br/mundo/brasileirabarrada-na-imigracao-esta-presa-nos-eua-semexplicacao/

30/08/2016

Juiz se desculpa em
nome do governo por
detenção de jovem
nos EUA

http://veja.abril.com.br/mundo/juiz-se-desculpa-em-nome-do-governo-por-detencao-dejovem-nos-eua/

01/09/2016

Adolescente brasileira
detida nos EUA retorna ao Brasil

http://veja.abril.com.br/mundo/adolescentebrasileira-detida-nos-eua-retorna-ao-brasil/

02/09/2016

Brasileira que ficou
detida nos EUA já está
no Brasil

http://veja.abril.com.br/mundo/brasileira-queficou-detida-nos-eua-ja-esta-no-brasil/

02/09/2016

Brasileira detida nos
EUA diz que sofreu
maus-tratos em abrigo

http://veja.abril.com.br/mundo/brasileiradetida-nos-eua-diz-que-sofreu-maus-tratosem-abrigo/

05/09/2016

Dicas para evitar
transtornos na imigração dos EUA

http://veja.abril.com.br/mundo/dicas-paraevitar-transtornos-na-imigracao-dos-eua/

09/09/2016

Segunda adolescente
brasileira detida nos
EUA volta ao Brasil

http://veja.abril.com.br/mundo/segundaadolescente-brasileira-detida-nos-eua-voltaao-brasil/
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15/09/2016

Brasileiro de 12 anos http://veja.abril.com.br/mundo/brasileiro-deestá detido há 4 meses 12-anos-esta-detido-ha-4-meses-nos-eua/
nos EUA

15/09/2016

Garoto de 12 anos
detido nos EUA volta
ao Brasil

http://veja.abril.com.br/mundo/garoto-de-12anos-detido-nos-eua-volta-ao-brasil/

31/10/2016

Canadá dá palestras
gratuitas em SP sobre
programa de imigração

http://veja.abril.com.br/mundo/canada-dapalestras-gratuitas-em-sp-sobre-programa-deimigracao/

14/12/2016

Cinco imigrantes brasileiros são presos
tentando entrar nos
EUA

http://veja.abril.com.br/mundo/cinco-imigrantes-brasileiros-sao-presos-tentando-entrarnos-eua/

26/12/2016

Imigrantes são responsáveis por US$ 6,7
tri do PIB global

http://veja.abril.com.br/mundo/imigrantessao-responsaveis-por-us-67-tri-do-pib-global/

04/01/2017

Número de brasileiros http://veja.abril.com.br/mundo/numero-depresos na fronteira
brasileiros-presos-na-fronteira-americanaamericana cresce
cresce-142/

12/01/2017

Turistas brasileiros
http://veja.abril.com.br/mundo/turistas-brasisão barrados em aero- leiros-sao-barrados-em-aeroporto-no-mexico/
porto no México

13/01/2017

Operação da PF mira
‘coiotes’ que levam
brasileiros aos EUA

http://veja.abril.com.br/brasil/operacao-da-pfmira-coiotes-que-levam-brasileiros-aos-eua/

22/01/2017

A vitória de Trump e
os imigrantes brasileiros. E agora?

http://veja.abril.com.br/especiais/a-vitoriade-trump-e-os-imigrantes-brasileiros-e-agora/

25/01/2017

Trump anuncia medidas anti-imigração
nesta quarta

http://veja.abril.com.br/mundo/trump-anuncia-medidas-anti-imigracao-nesta-quarta/

26/01/2017

Maioria dos imigrantes ilegais entrou nos
EUA com visto

http://veja.abril.com.br/mundo/maioria-dosimigrantes-ilegais-entrou-nos-eua-com-visto/

06/02/2017

Donald Trump: o que
muda para os brasileiros

http://veja.abril.com.br/mundo/donald-trumpo-que-muda-para-os-brasileiros/

08/02/2017

Tudo o que você precisa saber para se mudar para o Canadá

http://veja.abril.com.br/economia/tudo-oque-voce-precisa-saber-para-se-mudar-parao-canada/

09/02/2017

Imigração para o Canadá: conheça o perfil
ideal

http://veja.abril.com.br/economia/comoimigrar-para-o-canada-perfil-ideal/
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24/03/2017

Funkeira carioca é
barrada nos EUA e
defende Trump

http://veja.abril.com.br/entretenimento/
funkeira-carioca-e-barrada-nos-eua-e-defendetrump/

20/04/2017

Bye-bye, Brasil: ontem http://veja.abril.com.br/blog/reveja/bye-byee hoje
brasil-ontem-e-hoje/

20/04/2017

Como morar em Portugal

http://veja.abril.com.br/mundo/como-morarem-portugal/

21/04/2017

Morar em Portugal: o
novo sonho da classe
média brasileira

http://veja.abril.com.br/mundo/como-brasileiro-morar-portugal-aposentado-estudanteclasse-media/

04/05/2017

Negativa de visto para
os Estados Unidos triplica no Brasil

http://veja.abril.com.br/brasil/negativa-devisto-pelos-estados-unidos-triplica-no-brasil/

05/05/2017

O que você precisa saber sobre vistos para
os EUA

http://veja.abril.com.br/tveja/estudio-veja/oque-voce-precisa-saber-sobre-vistos-para-oseua/

27/05/2017

Imigração: o que
aconteceu com as
promessas de Trump?

http://veja.abril.com.br/mundo/imigracao-oque-aconteceu-com-as-promessas-de-trump/

31/05/2017

O efeito Trump na imi- http://veja.abril.com.br/tveja/estudio-veja/ogração dos EUA
efeito-trump-na-imigracao-dos-eua/

27/06/2017

Passo a passo para tirar o visto americano

http://veja.abril.com.br/mundo/passo-a-passopara-tirar-o-visto-americano/

24/07/2017

Ataque atribuído ao
PCC mata quatro brasileiros no Paraguai

http://veja.abril.com.br/mundo/ataque-atribuido-ao-pcc-mata-quatro-brasileiros-no-paraguai/

21/08/2017

Presidente do Paraguai ouvirá pleito dos
empresários brasileiros

http://veja.abril.com.br/blog/radar/presidentedo-paraguai-ouvira-pleito-dos-empresariosbrasileiros/

25/09/2017

Merkel vence eleições,
mas é ofuscada por
avanço da ultradireita

http://veja.abril.com.br/mundo/merkel-vence-eleicoes-mas-e-ofuscada-por-avanco-daultradireita/

Sobre os Estados Unidos e Reino Unido, as notícias trataram
principalmente das restrições que viriam a atingir os brasilei-ros
após (a) a eleição de Donald Trump; e (b) a saída do Reino Unido
da União Europeia. Em relação a Portugal, as matérias se
referiram a esse país como o novo destino da classe média brasileira. Foi, em particular, essa saliência detectada em Portugal
que provocou nosso interesse por voltar à pesquisa sobre a emi-

285

Textualidades e (re)orientação social na América Latina

gração brasileira, desta vez investigando-a na grande
imprensa ao invés dos jornais de comunidades brasileiras
transplantadas em outros países.
Comunidades brasileiras no exterior
Observando dados da década atual divulgados pelo Ministério das Relações Exteriores (ver quadro 2), vimos manter-se a
preferência dos brasileiros pelos mesmos destinos da década anterior já identificados nos estudos já realizados pelo nosso grupo
de pesquisa: Estados Unidos, Paraguai, Japão e Portugal já então
se configuravam como terras atraentes para brasileiros. Os Estados Unidos em função do que se cunhou chamar de “American
dream”, ou seja, as oportunidades que a maior economia do mundo poderia proporcionar em temos materiais aos seus cidadãos.
O Paraguai, pela proximidade territorial3. O Japão, em função das
oportunidades abertas para os descendentes dos japoneses que
se radicaram no Brasil durante e após a Segunda Guerra Mundial,
um período de grandes dificuldades socioeconômicas na Terra
do Sol Nascente. Por último, Portugal, pela proximidade cultural
e linguística e, após o ingresso do país na União Europeia, pela
qualidade de vida oferecida em terras lusitanas.
Quadro 2: Estimativas populacionais de comunidades brasileiras no mundo
2011

2012

2013

2014

2015/2016

EUA

1.388.000

1.066.559

1.006.842

1.315.000

1.410.000

Paraguai

200.000

201.527

459.760

349.842

332.042

Japão

230.552

210.032

186.051

179.649

170.229

Reino Unido

180.000

118.000

–

120.000

120.000

Portugal

136.220

140.426

162.190

166.775

116.271

Total Geral

3.122.813

2.547.079

2.801.249

3.105.922

3.083.255

3
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Milanez (2013) também identifica como motivação para a migração de brasileiros para o
Paraguai as oportunidades no segmento do agronegócio surgidas para os fronteiriços.
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O Reino Unido foi a novidade nos destinos dos brasileiros
nos dados do MRE sobre o período de 2011 a 2015, com estimativa para 2016. De acordo com Kubal, Bakewell e Haas (2011),
com as restrições impostas pelas autoridades estadunidenses
após a derrubada das Torres Gêmeas na cidade de Nova York em
2011, muitos brasileiros que emigraram para os Estados Unidos
descobriram outras rotas, entre as quais a que os levou ao Reino
Unido, particularmente à Inglaterra, que se tornou um destino
destacado nesse fluxo emigratório. Em 2007, uma pesquisa feita
pelo Departamento de Geografia da Universidade de Londres
estimou a existência de 130 a 160 mil brasileiros residentes na
capital inglesa, sendo metade deles em situação irregular (Evans
et al., 2007). Em 2011, de acordo com o MRE, o número em todo
o Reino Unido era de 180 mil.

Entretanto, a estimativa do Itamaraty4 do Brasil é baseada nas avaliações contidas nos relatórios consulares (RCNs)
enviados anualmente pelos Consulados e Embaixadas sobre o
número de brasileiros residentes em suas respectivas
jurisdições. Considerando que grande parte desses brasileiros
encontra-se em situação irregular e evita submeter-se a
sondagens e censos, ou mesmo matricular-se nas repartições
consulares, é difícil que as avaliações sejam precisas. Segundo
o próprio MRE, faltam ele-mentos objetivos para isso, exceto
no Japão, onde praticamente toda a comunidade brasileira
está regularizada e computada em estatísticas oficiais.
Motivações para a emigração brasileira
Desde os tempos do Brasil colonial, brasileiros vão para
fora do país. Em seu Ensaios (1580), o filósofo Michel Montaigne já falava de três indígenas que foram recebidos por
Carlos IX na cidade de Rouen, na Normandia, no norte da
4

Itamaraty é uma metonímia comumente utilizada para identificar o Ministério das Relações

Exteriores. Projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer e localizado na Esplanada dos
Ministérios em Brasília, o Palácio do Itamaraty – também conhecido como Palácio dos
Arcos – é a sede física do MRE.
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França. Durante o Império brasileiro, os ‘barões do charque’5
mandavam seus filhos para estudarem na Europa. No início do
século XX, muitos artistas brasileiros – como Cândido
Portinari e Di Cavalcanti – viveram em Paris, França. No
entanto, como fenômeno sociológico, os fluxos emigratórios
de brasileiros começaram nos anos 1960. Até então, o Brasil
era considerado um país de imigração.
Milanez (2013:51) destaca que a narrativa histórica que
predomina sobre a emigração brasileira é a de cunho material, ou seja, a busca por oportunidades de emprego e estudo
no além mar. De fato, essa busca por proporcionar condições
melhores de vida para si mesmo e para a família se materializa
nos dados que situam o Brasil como um dos países que mais
recebe remessas de dólar por transferência. Tais remessas
chegaram a superar, em alguns anos, os dólares recebidos por
certas commodities que o país comercializa como, por exemplo,
o café em 2009. Entretanto, a narrativa de que “o migrante fez
sua opção baseado apenas em constrangimentos estruturais e
não em cálculos individuais de custo-benefício” é equivocada,
pois é necessário levar em conta os motivos imateriais que
resultam em migrações.
Esses motivos imateriais já haviam sido identificados no relato sobre o fluxo emigratório dos anos 1960-70, quando da
saída de brasileiros por motivação política durante a ditadura
militar então vigente no país (Cavalcanti-Cunha, 2007). Na
década de 2010, a motivação volta a ser imaterial, com a
existência no país de um desencanto muito grande com o padrão
ético-moral de nossos políticos revelado pela Operação Lava Jato,
o conjunto de investigações sobre a corrupção e lavagem de
dinheiro iniciado pela Polícia Federal do Brasil em 2014.

5
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Durante o Império Brasileiro (1822-1889), foram concedidos títulos de nobreza, segundo a
fortuna e prestigio dos agraciados, grande parte deles cafeicultores paulistas e
charqueadores gaúchos. Desses, cerca de doze foram agraciados com o título de nobreza,
porém receberam a vulgar denominação de ‘barões do charque’.
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Análise da narrativa
No exame dos dados deste estudo, enfatizamos duas categorias básicas da Análise Crítica da Narrativa (Motta, 2013):
enredo e personagem.
No enredo, retomamos a narrativa histórica da emigração
brasileira, atualizando-a até os dias de hoje. Em seguida, trabalhamos com a categoria personagem, trazendo histórias de
brasileiros no exterior veiculadas pela Veja.
Enredo: a narrativa histórica da emigração brasileira
Conforme abordado em estudo anterior, o fluxo emigratório
brasileiro como um movimento social começou após o golpe
mili-tar que instaurou no país uma ditadura de mais de duas
décadas (1964-1985). Foram cassados mandatos políticos,
abolidas a imunidade parlamentar, a vitaliciedade dos
magistrados e a esta-bilidade dos funcionários (Ato Institucional
Nº 1, de 9/4/1964) e fechado o Congresso Nacional (AI Nº 5, de
13/12/1968). Com o endurecimento da repressão policial e
militar, mais de 100 pessoas foram diretamente banidas do país
e, indiretamente, por meio de cassações, ameaças e perseguições,
milhares se exilaram em outros países. Somente no mês de abril
de 1969, sessenta e cinco professores universitários foram
expurgados de suas instituições, dando início ao movimento de
brain drain no país, a fuga de cérebros para além das fronteiras,
uma movimentação intelectual que se intensificou entre as
décadas de 1970 e 1980. Nesse período, apenas nos Estados
Unidos, calculou-se em de-zenas de bilhões de dólares o valor da
transferência de capital humano implícita na migração de
cientistas provenientes de países em desenvolvimento, entre os
quais o Brasil. A força que induzia a emigração nessa época era,
sem dúvida, de expulsão. (Cavalcanti-Cunha, 2017).
A redemocratização em 1985 e a discussão em torno de uma
nova constituição pareciam anunciar uma nova era para o país.
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Entretanto, a instabilidade econômica que acometeu o Brasil após
as crises internacionais da década de 19706 e os sucessivos planos
econômicos desprovidos de sucesso continuaram a em-purrar os
brasileiros para fora do país ao longo dos anos 1980. Não bastasse o
desafio de conviver com a hiperinflação, a medida econômica de
confisco dos ativos financeiros de particulares do Governo Collor
(1990-1992) arruinou a já combalida poupança da classe média.
Nesse período, acentuou-se a emigração de brasileiros oriundos das
camadas mais populares, com baixa instrução e dinheiro
insuficiente, que emigraram principalmente para os Estados Unidos
para trabalhar no mercado de serviços de infraestrutura – por
exemplo, garçons, faxineiros, recepcionistas de hotéis, etc. A
emigração surgia para eles, em movimento de atração, como uma
alternativa para deixar para trás posições socioeconômicas
desvantajosas. Depois de instalados, esses brasileiros acabavam por
atrair familiares, amigos, vizinhos e pessoas da mesma cidade que
se dirigiam ao mesmo destino. Dessa forma, criou-se, um fluxo
constante de emigrantes rumo aos EUA, país que – conforme
mostram as estimativas divulgadas no site do MRE – se tornou o
maior destino dos brasileiros.
Nos anos 1990, o Plano Real – idealizado no Governo Ita-mar
Franco (1992-1995) – trouxe estabilidade para a economia
brasileira e o fim da hiperinflação, a partir da estratégia da URV
(Unidade Real de Valor). Uma das medidas econômicas foi a paridade real-dólar, que agradou os que tinham planos de migrar para
o exterior, mas fez com que a remessas de dólar enviadas aos
familiares dos emigrantes tivesse menor valor. As esperanças de
uma economia estável duraram até as eleições de 1998, quando
Fernando Henrique Cardoso, então à Presidência da República, foi
reeleito7. Nesse segundo mandato, ele tornou o câmbio flutu6

7
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Os anos 1973 e 1979 foram marcados pelos dois Choques do Petróleo, ocasiões em que os países
da OPEP (Organização dos Países Produtores de Petróleo), em protesto às intervenções dos EUA
e da Europa no Oriente Médio, optaram por aumentar unilateralmente o valor de
comercialização do petróleo, trazendo grande instabilidade para a economia internacional. Para o
Brasil, que à época havia financiado seu desenvolvimento através de grandes emprés-timos com
instituições financeiras internacionais e tinha uma economia muito dependente do petróleo, as
consequências do aumento de preço do insumo foram drásticas. Entre as mais conhecidas, o
aumento exponencial da dívida externa do país e a hiperinflação.
Fernando Henrique Cardoso (vulgo FHC) ocupou dois ministérios no Governo Itamar Franco:
ministro das Relações Exteriores e ministro da Fazenda. Nesse segundo posto, coordenou a
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ante e a moeda brasileira rapidamente se desvalorizou em
rela-ção ao dólar. A estabilidade econômica seria desfrutada
apenas na década seguinte, mas não por muito tempo.
Em 2002, o candidato Luís Ignácio Lula da Silva, do Partido dos
Trabalhadores, vencia as eleições. Por competência das ações do
governo ou por uma onda de sortes no mercado internacional
– por exemplo, o aumento da demanda da China por comodities
brasileiras, combinada a uma alta dos preços internacionais das
mesmas – o Brasil saiu da posição de país em crise para 6ª
potência mundial em 2012, e chegou a registrar crescimento econômico de quase 8% (2009/2010). Na crise financeira internacional de 2008/2009 (crise do subprime8), enquanto economias

fortes de todo o mundo se debatiam, o Brasil adotava políticas
econômicas anticíclicas e mantinha o padrão de crescimento
econômico e emprego. Não à toa, o censo de 2010 registrou
alta taxa de retorno de brasileiros: a quantidade dos que
voltaram para casa teria praticamente dobrado no período
2005/2010 na comparação com 1995/2000, saltando de
87.886 para 174.597 pessoas. Finalmente – acreditava-se – o
Brasil tinha virado “o país do futuro” 9.
No entanto, os ventos por aqui deixaram de ir em popa. As
eleições de 2014 mostraram um país ideologicamente dividido
ao meio. Entre denúncias de corrupção e uma desaceleração da
economia, a presidente eleita para o mandato a iniciar em 2015,
Dilma Roussef, não teve margem de manobra para governar, tenelaboração do Plano Real, que estabilizou a economia. Com o sucesso do plano, foi eleito
presidente da República por duas vezes em primeiro turno nos anos de 1994 e 1998.
8

9

A crise do subprime foi uma crise financeira internacional iniciada nos bancos dos EUA que, em
um momento de supervalorização dos preços de imóveis, liberavam desenfreadamente crédito
imobiliário para clientes com alto risco de inadimplência. Quando os devedores perderam sua
capacidade de pagamento dos imóveis e tiveram de colocá-los à venda, os preços no mercado
imobiliário norte-americano caíram, gerando incongruência entre o valor emprestado pelos
bancos e o novo valor de mercado dos imóveis. Isso levou bancos de renome e influência
mundial à falência, o que fez a crise repercutir no mercado financeiro em todo o mundo.
A expressão “país do futuro” vem do livro Brasil, País do Futuro (1941), de Stefan Zweig que,
fugindo do nazismo, radicou-se no Brasil em meados do século XX. No livro – que foi sucesso de
vendagens, publicado em diversos idiomas como alemão, sueco, inglês, francês e duas versões
em português, uma lusitana e outra brasileira – o escritor judeu-austríaco elogia o país que o
acolheu, afirmando que “na existência do Brasil, cuja vontade está dirigida unicamente para um
desenvolvimento pacífico, repousa uma de nossas melhores esperanças de uma futura civilização
e pacificação do nosso mundo devastado pelo ódio e pela loucura” (Zweig, 1941:

16).
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do sido impedida pelo Senado Federal de exercer seu mandato
até o fim. Nas manchetes de cada dia, o Brasil descobriu o
maior escândalo político de sua história.
Nesse contexto de apatia política e de retorno de uma economia mais instável, vê-se crescer o número de brasileiros insatisfeitos que voltam a sonhar com as oportunidades no exterior.
Ao mesmo tempo, assistimos pelo mundo manifestações xenofóbicas e iniciativas políticas sinalizando que os imigrantes não
são mais bem-vindos, inclusive nos países preferidos por eles. O
presidente eleito nos EUA, Donald Trump, promete expulsar
imigrantes ilegais. Do outro lado do oceano, a população britânica
votou favoravelmente por um referendum para se retirar da União
Europeia (BREXIT)10 e a contenção do fluxo migratório foi uma de
suas maiores motivações. A crise dos refugiados no mundo tem
mostrado que os trabalhadores estrangeiros, em todo o mundo,
respondem por 9,4% (ou 6,7 trilhões de dólares) do PIB mundial11. Ainda assim, eles enfrentam um clima de incertezas nos
territórios dos sonhos e veem seus esforços serem desvalorizados. Mesmo nações que acolhem imigrantes – como Portugal e
Canadá12, abrem suas portas para imigrantes, mas requerem que
os mesmos preencham requisitos (ex.: escolaridade mínima,
condições financeiras, etc.) para serem bem-vindos.

Os personagens da narrativa jornalística da
emigração brasileira
A narrativa histórica da emigração – abordada na seção
4.1, anterior – toma lugar de enredo principal de dramas
particulares de muitos brasileiros emigrantes, os quais se
tornaram persona-gens em reportagens publicadas em Veja
no período 2000-2007. Nesta sessão, analisamos alguns
desses personagens, situados em cenários distintos.
10
11
12
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BREXIT é a junção abreviada de Britain (Grã-Bretanha) e exit (‘saída’, em inglês). A
expressão foi criada para identificar a saída dos britânicos da União Europeia.
Veja.com (26/12/2016).
Embora a revista tenha se utilizado de nome e sobrenome de cada uma das pessoas citadas
nas reportagens, optamos por usar apenas seus prenomes.
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Brasileiros nos EUA: a ilegalidade e o presidente anti-imigração

Os EUA foram, sem dúvida, o país mais citado pela revista
Veja no assunto da emigração. No primeiro ano pesquisado
(2010), a história de emigrantes brasileiros destacada pelo veículo é trágica: dois brasileiros assassinados na travessia entre
México e EUA, junto a outros 70 migrantes de diferentes nacionalidades. O crime teria sido cometido por membros de um cartel
de drogas que atuavam na região. Os brasileiros Hermínio, de 24
anos, e Juliard, de 20 anos, oriundos de Minas Gerais, tinham
uma história comum àquela de muitos brasileiros que ingressam nos EUA de forma ilegal: juntaram dinheiro com trabalho ou
tomaram empréstimos e partiram para a terra de Tio Sam
em busca da prosperidade13: mais duas vítimas da ilusão criada
pela propaganda do American dream14. A ilegalidade e o crime
voltam a ser destaque em 2015, em uma matéria que enfatiza
a prisão de cinco brasileiros, entre outros 22 migrantes
ilegais, presos no México por tentarem ingressar sem
documentação legal nos EUA.15 Em 2016, o tema é retomado
com a notícia da prisão de cinco brasileiros que tentavam
ingressar em território estadunidense pela Guatemala, país
que também está na rota de entrada ilegal para os EUA.16
Entre 2010 e 2012, a Veja traz notícias sobre a política
imigratória norte-americana. Uma reportagem17 alerta para a
queda do número de imigrantes ilegais nos EUA, que teria
baixado para a casa dos 11 milhões, motivada pela recessão na
economia americana (desde a crise de 2008/2009)18, e também
pelo esforço intensivo das autoridades do país contra a imigração, com o aumento da vigilância na fronteira sudoeste e em
locais de trabalho pelo país. Outras matérias tiveram como foco
as políticas do Governo Barack Obama (2009-2017) direcionadas à questão dos imigrantes ilegais. Matérias sob o título “EUA
13
14
15
16
17
18

Veja.com (28/08/2010; 02/09/2010; 07/09/2010; 16/09/2010).
Veja.com (19/07/2015).
Veja.com (14/12/2016).
Veja.com (02/09/2010).
Sobre a recessão causada pela crise do subprime, rever nota de rodapé número 6.
Veja.com (15/06/2012; 15/08/2012).
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aproximam ‘sonho americano’ de 1,2 milhão de jovens” e
“EUA: jovens ilegais com bons antecedentes terão anistia”
abordaram a estratégia do governo americano de facilitar a
regularização de jovens que comprovassem ter chegado aos
Estados Unidos com menos de 15 anos, demonstrassem bons
antecedentes sociais, apresentassem diploma escolar e
realizassem dois anos de ser-viço ou educação militar19.
Em 2016, as histórias que ganharam mais destaque foram a de
três brasileirinhos – as adolescentes Anna, 16 anos, e Lilliana, 17
anos, e ainda o menino Rhian, 12 anos, que separadamente tiveram
um problema em comum: foram barrados pela imigração e levados
a abrigos por serem menores desacompanhados dos pais. As
meninas têm uma história parecida, pois ambas viajavam em férias
e sem o acompanhamento de responsável, embora com autorização
no passaporte e todos os documentos exigi-dos. Entretanto,
conforme alega uma advogada especialista em imigração acionada
pela Veja, os EUA teriam a liberdade de de-sautorizar a entrada das
menores mesmo que essas possuíssem todos os documentos
necessários. Ao invés de serem enviadas de volta ao Brasil, as
meninas foram detidas em abrigos – nos quais relatam terem
sofrido restrições e maus tratos – até que seus familiares
conseguissem resolver judicialmente o caso. No caso dessas duas
meninas, a reportagem pontua os recursos de suas famílias, uma vez
que seus parentes tiveram condições financeiras para
imediatamente viajar para os EUA, contratar advogado e
acompanhar o caso de perto20.

A história de Rhian foi diferente, por estar relacionada com a
imigração ilegal. À época da reportagem (10/09/2016) o menino já completava 4 meses detido em um abrigo nos EUA. O pai
do menino, Alécio, lavrador no interior do Espírito Santo, havia
tentando ingressar nos EUA para trabalhar e enviar dinheiro à
família. Levou o filho consigo, mas acabou sendo barrado pela
imigração e enviado de volta ao Brasil, enquanto o filho ficou
detido em um abrigo. Na reportagem, o pai alega que o que teria
19
20
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lhe dado coragem para se arriscar na imigração ilegal teria sido a
situação financeira da família: “O que me deu esse impulso foi
olhar a geladeira e não ter nada dentro de casa. Depender da
minha sogra para comer e para beber.” Uma reportagem publicada cinco dias depois afirma que o menino teria finalmente sido
liberado para retornar ao Brasil, sem mais detalhes21.
Em 2017, embora novas histórias de brasileiros envolvidos
com a imigração ilegal22 ou sobre a rejeição de pedidos de visto
de brasileiros23continuem sendo manchete, Veja enfoca as polêmicas sobre a imigração a partir da eleição de Donald Trump em
2016. Predominam as narrativas sobre a eleição do presidente
“anti-imigração” e a repercussão de suas medidas políticas sobre
o tema. Entre outras, duas matérias sob o título “Donald Trump:
o que muda para os brasileiros” e “O efeito Trump na imigração
dos EUA” são destaque ao anunciar medidas do líder dos EUA
para barrar a imigração. As medidas mais polêmicas apontadas
no período pelo novo presidente são a proibição temporária da
entrada de pessoas vindas de países de maioria muçulmana
(Iraque, Irã, Líbia, Síria, Somália, Sudão e Iêmen) e a suspensão
do programa de refugiados. Uma das principais bandeiras da
campanha presidencial do republicano foi a construção de um
muro na fronteira dos Estados Unidos com o México, para evi-tar
a imigração ilegal. O discurso de Trump trouxe a imigração como
uma ameaça à segurança da nação e, para afugentar esse
fantasma, ele prometeu expulsar os 11 milhões de imigrantes
ilegais do país24.
As reportagens de Veja preocupam-se em trazer informações
sobre o que muda para os brasileiros. Questionam as regras de
imigração, cada vez mais rígidas, e suas consequências – como
21

Sobre imigração ilegal, uma notícia destaca que o número de brasileiros presos na fronteira
americana teria crescido em 142% - de 1.344, em 2015, para 3.252 em 2016 (Veja.com,

04/01/2017).
22

Sobre a rejeição de pedidos de visto de brasileiros, uma matéria enfatiza que em 2014 apenas
3,2% dos solicitantes haviam tido seu pedido negado. Entretanto, em 2016, a taxa de rejeição
teria subido para 16,7%. O principal motivo para essa maior rejeição seria a crise econômica
brasileira: “com a recessão e o desemprego alto, os Estados Unidos temem que um número
maior de brasileiros possa tentar imigrar ilegalmente”(Veja.com, 04/05/2017).

23
24

Veja.com (22/01/2017; 25/01/2017; 26/01/2017; 06/02/2017, 31/05/2017).
Veja.com (22/01/2017).
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as alterações no processo para obtenção do visto americano que
passam a alcançar também os brasileiros. Mostram que os
brasileiros que já vivem nos Estados Unidos temem as mudanças
abruptas na política de imigração e optam por adiar viagens ao
Brasil, com medo de terem problemas no seu retorno.
Em uma das reportagens, intitulada “A vitória de Trump e os
imigrantes brasileiros. E agora? 25”, Veja apresenta a opinião de
sete brasileiros, residentes em Nova York e Nova Jersey, sobre a
vitória de Trump nas eleições. Alguns entrevistados, apesar de
concordarem que o presidente norte-americano possui uma
postura hostil no que diz respeito à imigração, mostram-se tranquilos com sua vitória. É o caso de Ricardo, um compositor residente em Nova York há mais de 30 anos, que diz que “apesar dos
pesares, Trump tem boas intenções”. Ricardo, um empresário
que também falou a Veja, demonstrou tranquilidade com o
resultado das eleições, quando afirma que “Trump quer priorizar
os inves-tidores, as empresas e a geração de empregos” e que
talvez, em sua categoria de investidor as coisas possam caminhar
melhor para os estrangeiros que estão buscando emprego. Já
Priscila, uma advogada brasileira especialista em imigração,
oriunda do Pará e residente nos EUA há 27 anos, afirma que o
clima entre os imigrantes é de medo. Ela acredita que Trump
cumprirá as promessas de deportação, mas dificilmente
conseguirá cumprir os números divulgados na campanha: “eu
não acho que seja um número realista porque existem gastos
para retirar tantas pessoas e o processo administrativo demora”.
Ela afirma ainda que o novo presidente “sabe como os imigrantes
são essenciais para o país”.
A babá Luciana, ao contrário dos demais, demonstrou
bastante preocupação com o resultado das eleições. Formada em
sociologia, a carioca que virou cidadã americana há pouco tempo,
afirma que por ser latina, imigrante e bissexual, teme o aumento
do preconceito: “A vitória desse homem só vai fortalecer a
extrema direita. As pessoas agora se sentem livres para falar no
25
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metrô, de serem racistas e misóginas. Não podemos aceitar que
isso seja normal, não é”. O músico Marco, que não se identificou
na reportagem por ser imigrante não documentado26, parece
concordar em sua fala com Luciana: “A sensação é que existem
dois países aqui: um que acredita na integração das raças, o
outro não”. Residente nos EUA há mais de 10 anos, o músico
afirma que quer permanecer no país, mas já está sondando
possibilidades de emprego no Brasil, caso seu plano não dê certo.

Brasileiros no Reino Unido: novas restrições e o BREXIT
As reportagens de Veja sobre a emigração para o Reino
Unido têm um assunto em comum: o aumento das restrições
para se conseguir visto e ingressar no país. Em 2010, uma matéria versou sobre a eleição do novo primeiro ministro, David
Camaron, do Partido Conservador, e sua promessa de reduzir o
número de imigrantes no país “a dezenas de milhares, ao invés
de centenas de milhares” 27. Em 2011, outra matéria aborda as
barreiras colocadas pelo governo para estudantes estrangeiros,
afirmando que o país negaria até 260.000 vistos de estudos nos
próximos cinco anos, já que muitas vezes o estudo estava sendo
uma ferramenta utilizada por imigrantes para permanecerem no
país28. Em 2012, uma matéria sob o título “Grã-Bretanha quer
apenas imigrantes ricos e inteligentes”29 alerta que, para
permanecer no país, o imigrante teria de comprovar renda de 42
mil euros/ano. Essa era a primeira vez que o país fixava um
critério econômico para decidir sobre a permissão de residência
de estrangeiro em território britânico.
Em 2016, a reportagem “Como os brasileiros que vivem no
Reino Unido serão afetados pela saída da UE ” afirma que a
comunidade de brasileiros no Reino Unido contaria com cerca de
350 mil pessoas, o que é quase o triplo do número de brasi-leiros
declarados oficialmente pelo Itamaraty. Veja afirma que os
26
27
28
29

Veja.com (28/06/2010).
Veja.com (13/06/2011).
Veja.com (29/02/2012).
Veja.com (25/06/2016).
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brasileiros que moram legalmente no Reino Unido não deveriam
ter dificuldade de continuar no país. No entanto, alerta que, em
termos práticos, o BREXIT exigiria que os residentes atuais passassem por novas burocracias para tirar o visto de permanência,
no caso dos que vivem lá como europeus. Brasileiros com passaporte europeu, por exemplo, não estariam mais protegidos como
cidadãos do bloco e provavelmente teriam menos benefícios sociais. Fernando, um consultor da Associação Brasileira no Reino
Unido (ABRAS) entrevistado por Veja, explica que o processo se
arrastaria pelo menos por mais dois anos até que as coisas mudassem de fato para os brasileiros – tempo esse estimado para a
negociação entre Reino Unido e União Europeia.
Brasileiros em Portugal: o Eldorado da classe média brasileira

No período pesquisado, Portugal foi citado por Veja como
um destino de sucesso entre os brasileiros. Em 2013, uma notícia
apresenta a história de um jogador de futebol brasileiro, Fernando, que conquista a cidadania portuguesa e consegue a autorização para disputar a Copa por aquele país30. Outras reportagens
anunciam uma nova onda migratória brasileira rumo às terras
lusitanas: membros das classes média e alta, com documentação
legal e dinheiro para desfrutar de melhor vida na nova pátria.
Veja destaca como diferencial desta leva de brasileiros o fato de
os imigrantes serem atraídos não por oportunidades de trabalho,
mas pelos serviços públicos de boa qualidade, particularmente
saúde e segurança. A versão estendida da reportagem publicada
na Veja semanal impressa31, intitulada “O Eldorado da Classe
Média”, traz a história de diversos brasileiros que optaram por
residir em Portugal pelos motivos já mencionados. Entre eles, a
estudante de jornalismo da Universidade de Coimbra, Clara, que
conta que cursava Relações Internacionais no Rio de Ja-neiro e
aspirava por uma experiência internacional. Em função de
acordos realizados em nível federal entre Brasil e Portugal, a
Universidade de Coimbra aceita o Exame Nacional do Ensino
30
31
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Médio (Enem) como critério de seleção desde 2004, sendo que,
à época da matéria, havia pelo menos 2300 brasileiros
matricu-lados naquela universidade. Clara declarou que a
violência no Rio de Janeiro impulsionou sua saída do Brasil.
Essa mesma reportagem traz a história de outros imigrantes
brasileiros em Portugal, como Pedro e Fernanda que afirmam ter
migrado para Portugal para dar uma vida melhor para a “miúda”,
a filha de dois anos de idade. Oriundos do Estado de
Pernambuco, ambos eram servidores públicos no Brasil, país que
deixaram para trás assim que Fernando, de nacionalidade
portuguesa em virtude da ascendência família, conseguiu um
emprego na Netflix de Lisboa para atender clientes brasileiros.
Como uma das vantagens de morar em Portugal, o casal
menciona o serviço público de saúde: “é mais fácil conseguir uma
consulta aqui pelo hospital público do que pelo plano de saúde
no Brasil”. Outro casal, Luciano e Mônica, revelou a Veja que a
inspiração para a mudança de país veio depois de passarem uma
madrugada inteira no chão do closet de sua casa em Santos, para
se protegerem de um tiroteio nas proximidades. Eles contam que
a filha Júlia, na época com 8 anos, chegou a vomitar de
nervosismo e disse: “que-ro ir embora do Brasil”. Em Portugal,
Luciano adquiriu o ponto de um café e virou empresário e
cozinheiro, deixando para trás o diploma de advogado e vinte
anos de experiência atuando em um escritório de São Paulo.
Outras reportagens da Veja comparam o Brasil de hoje com o
Brasil dos anos 1980, afirmando que “o Brasil, país de oportunidades, está sumindo”. Uma delas retoma uma edição da própria
revista, publicada em 16 de março de 1988, que traz como destaque o fato de que, “nos quase 500 anos de História do Brasil”, era a
primeira vez que seus cidadãos resolviam partir por vontade
própria em número significativo. Na época, segundo pesquisa da
própria Veja, 3/5 dos paulistanos e 2/3 dos cariocas sonhavam em
deixar o país, que enfrentava escalada assustadora da inflação e o
fracasso de sucessivos planos econômicos. A matéria relembra que
naquele período, muitos brasileiros migraram para Portugal,
destacando que naquela onda de migrações, duas áreas profis-
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sionais foram invadidas por brasileiros: jogadores de futebol e
dentistas. Em Portugal, odontologia era uma especialização da
medicina e não um curso à parte, como no Brasil, o que colocou
muitos brasileiros em ilegalidade na sua atuação profissional,
forçando-os a trabalhar em parceria com médicos locais que
assinavam as suas prescrições. A reportagem destaca que no
Brasil dos anos 1980, a revoada da emigração abrangia também
Espanha, França, Itália, Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova
Zelândia. Entretanto, o brasileiro sempre teria sido considerado
“um mau expatriado”, em função de sua prática de movimento
pendular: “indo e voltando sempre que as coisas melhoravam”.
Segundo a matéria, mesmo no regime de 1964 – que teria sido
responsável pelo maior êxodo de brasileiros de toda a história
nacional – dos mais de 10 000 exilados que se espalharam pelo
mundo, quase todos retornaram depois da anistia de 1979. Uma
última reportagem sobre Portugal, dentro do recorte temporal
que propomos, aborda o tema “Como morar em Portugal” e traz
informações práticas sobre como pleitear cidadania ou visto de
residência no país32.

Brasileiros no Japão: retorno ao “país do futuro”
O Japão é citado em uma reportagem de 2012, sob o título “De
volta ao Brasil” 33. A notícia traz em seu bojo o regresso de
brasileiros do Japão, afirmando que até o ano 2008, o país chegou a
registrar cerca de 300 mil brasileiros residentes, mas que o número
não parava de cair nos últimos anos. A matéria traz como
personagem o brasileiro descendente de japonês Yamato, que
revela sua paixão pelo futebol, dizendo que antigamente sempre
tinha bastante gente para formar um time de futebol, mas que agora
não mais. Michio, outro entrevistado de Veja, trabalha em uma
agência de empregos no Japão, confirma que os brasileiros estariam
voltando para seu país de origem em busca de empre-go, uma vez
que na Terra do Sol Nascente a oferta de emprego estava em
alvorecer. De fato, quando a emigração começou, havia
32
33
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muita oferta de emprego, além da possibilidade de diplomas
emitidos no Brasil serem reconhecidos. Porém, após a crise de
2008/2009, as oportunidades de trabalho no Japão
reduziram. Como consequência o imigrante brasileiro, longe
de casa, passou a sonhar com seu país como sendo o do futuro.
Brasileiros no Paraguai: embates e fronteiras
No período pesquisado, a emigração brasileira para o Paraguai não foi enfocada por Veja, ainda que o país seja um dos
com maior número de brasileiros no mundo. O Paraguai aparece
apenas na matéria sobre o Censo de 2010, que também registrou
um retorno de emigrantes do Paraguai para o Brasil. No entando, encontramos duas reportagens que tratam de brasileiros no
contexto da fronteira entre Paraguai e Brasil.
A primeira é uma notícia trágica: o assassinato de quatro
brasileiros em uma boate localizada na cidade fronteiriça
Pedro Ruan Caballero34. A mesma matéria traz em seu bojo
outro crime, dessa vez cometido por brasileiros no Paraguai:
um mega-assalto a uma transportadora de bens realizado por
70 bandidos que formariam uma quadrilha brasileira.
A segunda reportagem aborda a questão de empresários
brasileiros no Paraguai. Revela que o presidente do Paraguai
estaria em reunião com empresários brasileiros que atuam
nos dois países e pretendiam negociar o fim da bitributação35.
Considerações Finais
Na imprensa nacional, o enredo da narrativa da emigração
brasileira é pontuado por momentos marcados por distintas
motivações. Tradicionalmente, o Brasil sempre foi um país de
imigração. Os fluxos emigratórios começaram durante a ditadura
militar (1964 a 1985), quando havia um cerceamento da liberdade e a negação de direitos humanos, que tiveram sua expressão
34
35

Veja.com (24/07/2017).
Veja.com (21/08/2017).
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máxima na prática da tortura e no desaparecimento de pessoas.
Oponentes do regime se exilaram no exterior, enquanto que, nessa mesma época, se detectou uma grande fuga de cérebros (brain
drain) com cientistas e intelectuais brasileiros de renome, sem
direito à livre expressão, foram embora do país. A movimentação
migratória, neste período, é de expulsão.
Entretanto, é a partir dos anos 1980 que o fluxo emigratório brasileiro passa a ser considerado um fenômeno sociológico
que vai na contramão da tradicional história da imigração brasileira, quando país registra seus primeiros déficits migratórios. Se
no primeiro período citado, a motivação de saída foi política, no
segundo período – que traz um movimento migratório de
expulsão e atração – a motivação para a saída de brasileiros do
país foi de ordem econômico-financeira.
Na atual década, como procuramos mostrar neste trabalho
por meio da narrativa de Veja, a motivação tem sido a de busca
por segurança e o desencanto com a postura ético-moral dos
governantes do país – permanecendo o movimento duplo de
expulsão e atração. Se por um lado, a falta de segurança afugenta
brasileiros do país, os padrões éticos e o alto nível de cidadania
em outros países os atrai. Na nossa leitura dessa narrativa em
Veja, ainda permanece como personagem o perfil do migrante
que tem motivações materiais para sua saída do Brasil: melhores
oportunidades de trabalho, salários mais altos, possibilidade de
contribuição financeira superior em suas famílias, etc. Nos países
de destino, esses trabalhadores continuam a alimentar as estatísticas de migrantes não documentados, vivendo às margens da
sociedade, sem ter alcançado o nível da cidadania plena.

Paralelamente, há um perfil novo de emigrante
brasileiro: membro da classe média, portador de diploma de
ensino supe-rior, com recursos financeiros para corresponder
às exigências de países como Reino Unido e Portugal (entre
outras, verba para aquisição de casa própria, abertura de
empreendimento que gere emprego ou uma renda fixa anual
que atenda o valor estipulado pelo país de destino).
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Nosso estudo mostra que a narrativa da emigração
brasileira sai agora do âmbito dos jornais comunitários de
comunidades brasileiras transplantadas no exterior para as
páginas da grande imprensa. Naqueles, as personagens da
narrativa são imigrantes como o são os editores e os leitores dos
jornais. Na imprensa na-cional isso não ocorre, mas a emigração
brasileira surge como um acontecimento jornalístico que ocupa
espaço em Veja, a revista de maior circulação do país.
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FORMAS DA RESISTÊNCIA DA MULHER
EM DOIS ROMANCES DE 1930:
PARQUE INDUSTRIAL E EM SURDINA

Adriana de Fátima Barbosa Araújo

Circulou recentemente a notícia de que um grupo de pesquisa sobre Marx na UFMG foi denunciado no MPF por doutrinação
marxista. Embora a denúncia não tenha sido acatada pelo MPF,
por aí tiramos o nível a que chegam as tentativas de
silenciamento que o policiamento intelectual e a polarização
política têm im-posto a todos nós também ao mundo acadêmico.
A resistência a todo tipo de conservadorismo se faz ordem do dia
quando observamos a necessidade de grupos ligados aos
fundamenta-lismos religiosos de buscar ordenamentos legais
que impeçam o amplo debate na escola e na sociedade sobre a
diversidade humana e a inclusão social. Estamos nos referindo
aos projetos de leis tramitando nos níveis municipal, estadual e
federal no tipo “Escola sem partido”, peças de defesa do
obscurantismo e da repressão contra o pensamento crítico e
emancipador. Acontece que, contra todas as tentativas de
silenciamento, o pensamento crítico apenas cresce, cresce e se
fortalece de modo cada vez mais forte e inequívoco.
No texto de 1938, “Trata-se de realismo!, o pensador húngaro Gyorgy Lúkacs ao debater a crítica de Ernst Bloch sobre a
sua visão do movimento expressionista reflete sobre o modo
como a literatura altamente sofisticada da vanguarda – a atenção
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voltada para a realidade da linguagem e não para a linguagem da
realidade seja por meio de um anti-realismo ou mesmo por um
pseudo-realismo poderia, no limite, até contribuir para naturalizar a
capitulação às ações inumanas e inaceitáveis das políticas
exclusivistas e odiosas do fascismo. Preocupado com a forma como
a literatura poderia participar no movimento de re-sistência contra
a ascensão do conservadorismo e da banalização da violência e da
perversão, Lukács argumenta, como pudemos perceber,
principalmente com dois elementos. Um é a questão da valorização
da cultura popular como um elemento de resistência, evocando a
centralidade do elemento popular e humano e o outro
é a defesa da literatura não como algo que paira além do bem e
do mal, acima da história e da sociedade no brilho eterno de seu
processo de se produzir a si mesma, mas com seu poder de
trazer à tona tudo o que interessa ao mundo humano em todas as
suas vivências concretas evitando que uma singularidade ou
unicidade possa ser alçada a um mito de salvação. Muito longe
disso, Lukács reforça e resgata o poder que a arte literária tem de
colocar tudo o que interessa ao mundo humano em primeiro
plano, sem mediações, diretamente pelas ações e sentimentos
das personagens. Em última análise frente aos horrores provocados pelo elitismo excludente das políticas nazistas, está em
jogo o reconhecimento da diversidade e da capacidade humana
em todas as suas direções, em suas múltiplas possibilidades e
aspectos. Contra o irracionalismo de um mundo homogeneizado
e extremamente excludente, a dinamicidade e diversidade de
todos os aspectos da vida em cada momento (tudo é movimento)
de sua existência concreta.
A famosa restrição de Lukács às vanguardas e a sua crítica à
literatura excessivamente obcecada com a montagem e a descri-ção
desvela uma literatura que desinvestida da sua capacidade de
reconfigurar o mundo humano a partir do caos da vida objetiva em
que tudo aparece desunido e fragmentado, apenas colabora com o
sistema quando torna palatável e naturalizado o mundo distópico
das ruínas e do pessimismo conformista. Vemos que a preocupação
de Lukács, num debate entre escritores, é não dei-
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xar crescerem as forças do irracionalismo e do sem sentido que
amplamente vivenciadas no mundo objetivo desarmam qualquer
possibilidade de resistência. Lukács lembra Marx quando argumenta que por mais que na imediaticidade da vida tudo apareça
fragmentado e autônomo, toda sociedade forma uma totalidade,
todos estamos ligados por mediações que não aparecem na superficialidade da vida em que as mercadorias parecem caminhar
sozinhas para as vitrines. Perdemos de vista a conexão entre as
pessoas, mas isso não significa que essas conexões deixem de
existir e a arte é uma forma de trazer essas conexões porque traz
ao sentido as ações e sentimentos humanos.
A citação que retiro do texto é uma passagem da explicação
de Lukács sobre a literatura de vanguarda daqueles que chama
de “realistas atuais” (trago à lembrança que o texto é de 1938).
Ressalto da citação a ideia de que Lukács não tem um sentimento
passadista que repudia o novo e que só se interessa pelo
realismo do século XIX, base do argumento de Bloch contra ele. A
citação é longa porque não pude recortar o argumento:
Já que só quando observamos como um todo as obrasprimas do realismo passado e do presente, e delas aprendemos quando cultivamos a sua difusão e fomentamos a
sua difusão correta é que o valor atual, cultural e políticos
da grande criação realista se revela: a sua inesgotável diversidade em oposição à unilateralidade – na melhor das
hipóteses, espirituosa – do “vanguardismo”. A Cervantes e
Shakespeare, a Balzac e Tolstoi, Grimmeslshausen e a
Gottfried Keller, a Gorki, a Thomas e Heinrich Mann têm
acesso os leitores das amplas massas do povo, a partir das
mais diversas facetas da sua própria experiência de vida.
A repercussão vasta e duradoura do grande realismo reside precisamente no fato de existir um número ilimitado
de portas – assim o poderíamos formular – que possibilita
este acesso. A riqueza da criação artística, a apreensão
profunda e correta de fenômenos duradouros e típicos da
vida humana está na origem da grande repercussão
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progressiva destas obras-primas; no processo de apropriação os leitores dessas obras clarificam as próprias vivências e experiências, alargam o seu horizonte humano e
social e, através do humanismo vivo, são preparados para
assimilarem as opções políticas assumidas pela Frente
Popular e apreenderem o humanismo político dessas
obras; mediante a compreensão das grandes épocas
progressistas e democráticas da evolução da sociedade,
que a obra de arte realista nos proporciona, é prepara-do,
no íntimo das grandes massas um solo fértil para a
democracia revolucionária do novo tipo representado
pela Frente Popular. Quanto mais enraizada neste solo se
encontra a literatura de combate antifascista, tanto mais
profundamente enraizados serão os tipos exemplares e
odiosos que ela cria- tanto maior será a sua ressonância
no povo. A Joyce ou a outros representantes da literatu-ra
“vanguardista” conduz apenas uma passagem muito
estreita: é necessário “descobrir certos truques” para se
conseguir compreender o que aí se passa. E, enquanto no
caso do grande realismo o acesso mais fácil propicia
também uma grande riqueza de produtos humanos, com
a literatura “vanguardista” as grandes massas do povo
não podem apreender nada. Precisamente porque nessa
literatura falta a realidade, a vida, ela impõe (para utilizar
a linguagem política: sectariamente) aos seus leitores
uma concepção estreita e subjetivista da vida, enquanto o
realismo, pela riqueza de aspectos a que dá forma, responde às perguntas que o próprio leitor põe respostas da
vida a perguntas que a própria vida colocou!.... A relação
viva com a vida do povo, o desenvolvimento progressista
das próprias experiências das massas – é esta precisamente a grande mensagem social da literatura .... Frente
Popular significa: luta por um autêntico caráter popular
da arte, uma solidariedade múltipla com toda a vida do
povo, tornada histórica – historicamente peculiar; significava encontrar diretrizes e opções que, a partir desta
vida do povo, despertem as tendências progressistas
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para uma nova vida politicamente ativa. (MACHADO,
1998, p. 228-9).

À medida que lemos o Lukacs, nós vamos aumentando nossa
capacidade de perceber porque o pensamento crítico dele sobre
a prosa de ficção depois de 1930 se desenvolve para além do que
já está colocado em sua teoria do romance, grande obra da
década de 1920. Estudos e leituras dos manuscritos de Marx o
fizeram realizar uma profunda autocrítica e o levaram a escrever
peque-nos ensaios hoje reunidos no livro organizado por Carlos
Nelson Coutinho e José Paulo Netto, intitulado Arte e sociedade:
escritos estéticos 1932-1967. O livro está organizado em duas
seções: a primeira é uma contribuição à história da estética –
com debates sobre Hegel e Marx e a segunda, “ Para uma teoria
marxista dos gêneros literários”, traz um ensaio que eu acho
decisivo para o estudo da prosa literária intitulado “O romance
como epopeia burguesa” que faz um avanço relevante em termos
do que estava formulado no Teoria do romance e até no “Narrar
ou descrever”, esse talvez o texto do Lúkacs mais conhecido.

Ainda no texto citado anteriormente, “Trata-se de realismo!”, Lukács ao recuperar o próprio Marx, retoma a dialética
da essência e do fenômeno. Lukács argumenta que a realidade
como algo estático e hierárquico é uma noção muito
deturpada do marxismo vulgar. Para Marx, a realidade é
“síntese de múl-tiplas determinações”, constituída pela
interação de complexos em seu interior e seu exterior, cujo o
número de momentos pode chegar ao infinito. Nessa dinâmica
complexa existe a relatividade do absoluto e do relativo já que
em cada momento o que antes era relativo pode se tornar
absoluto e o contrário em outro mo-mento – em cada mínima
parte da totalidade, que é complexa e dinâmica, tudo está em
movimento e tudo é relação dinâmica entre complexos.
Na arte, a vida aparece reconfigurada com uma objetividade a que não temos acesso na imediaticidade caótica na
nossa própria vida, em que os momentos se sucedem de modo
irreversível e continuamente sucessivos. Na nossa vida também
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vivenciamos essência e aparência, mas o caráter caótico dos
acontecimentos cotidianos no mais das vezes não nos permite
ter clareza para distinguir o essencial do aparente. Quanto
mais rica for a qualidade da captação artística, “Quanto mais
variada e rica, intricada e “astuta” (Lenin) ela for, quanto mais
intensamente ela abranger a contradição viva da vida, a
unidade viva da contradição de riqueza e unidade das
determinações sociais, tanto maior e mais profundo será seu
realismo” (MA-CHADO, 1998, p. 208). Observar que não é
determinismo da realidade, mas determinações da realidade.
Determinações a que podemos chegar no caminho que parte
da aparência à essência. Determinações, não determinismo.
O trabalho que trago hoje nasceu das pesquisas que surgem
da minha atuação no ensino da disciplina da graduação Modernismo Brasileiro e que se desenvolve em pesquisas no grupo de
pesquisa que lidero na UnB, “Literatura, Estética e Revolução”.
Sobre a pesquisa com a obra da Lucia Miguel Pereira, dizer que
com ela iniciamos em agosto deste ano mais uma etapa das pesquisas em torno da literatura produzida nos anos da chamada
Revolução de 1930. O que motiva a investigação é o refletir sobre
o realismo e o feminismo na obra de Lúcia Miguel Pereira – em
pleno contexto de definição dos rumos da literatura brasileira
numa fase em que o modernismo paulista já é história e legado,
mas a experimentação formal trazida por sua experimentação
formal continua como algo já estabelecido na consciência criadora nacional e que se desenvolve na literatura de pendor realista
da década de 1930.
Estamos entre o romance social e o dito romance intimista e
não será problemático afirmar que o investimento artístico na
experimentação formal presente nas obras do período e que já
era motor da produção artística desde o modernismo paulista
não atua apenas como puro exibicionismo técnico, antes materializa nas elaborações artísticas a vivência da Revolução de 30 e
das mudanças sociais. Nesse sentido, é fundamental para nossa
pesquisa o estudo dos textos de Candido “A revolução de 30 e a
cultura” e “Literatura e Subdesenvolvimento” de A educação pela
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noite e outros ensaios e ainda a tese de Luís Bueno, Uma história
do romance de 30, que temos como fontes de apoio crítico.
Pensando a obra Em surdina, de Lucia Miguel Pereira, motivo
dessa comunicação, não deixo de reparar um fato interessante que
alinha duas autoras que foram na vida e na arte produzida por elas
na década em tela em tudo antagônicas, mas ambas pro-fundamente
engajadas na elaboração artística que representasse sem amarras
os conflitos e as contradições da vida do ponto de vista da mulher.
Estou falando de Patrícia Galvão e Lucia Miguel Pereira, pois no ano
de 1933 saem as principais obras das duas autoras, nomeadamente:
Em surdina e Parque industrial. Além dos experimentos formais em
torno de revolucionar as formas do dizer narrativo presente em
ambas obras, elas também revo-lucionam o romance brasileiro do
ponto de vista da elaboração do conteúdo, mesmo como antípodas,
mas que se complementam no realismo com que pintam a condição
e o ponto de vista das mulheres num momento em que a revolução
está acontecendo.

Para cada uma das autoras a elaboração ficcional desse
momento revolucionário é bem diferente. E a diferença é a da
classe social. Enquanto a personagem Cecília de Em surdina nem
sabia que poderia trabalhar e quando conhece essa possibilidade
é profundamente desencorajada pelo pai e pelo amigo, Paulo –
que ambicionava tê-la no emprego de esposa, as personagens
trabalhadoras dos teares do parque industrial de São Paulo são
duramente exploradas no trabalho do qual nem sequer sonham
em não ter. Os dramas vividos pelas personagens são completamente diferentes, embora sejam mulheres jovens da mesma
época – nas duas grandes cidades brasileiras São Paulo e Rio de
Janeiro. A principal diferença não é estética, mas de classe social.
Época, aliás, muito dura para a mulher. O patamar em que se
encontra a luta das mulheres hoje, quando em vez de dimi-nuir
aumenta a violência e os crimes contra as mulheres, tinha
naquele momento um caráter realmente embrionário pelo que
depreendemos dos destinos das personagens nas situações
vividas por elas. Na pequena, mas decisiva, prosa de ficção de
Lucia Miguel Pereira, personagens e narradoras vivem o drama
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da dificuldade em assumir os papeis a elas conferidos. Nessas
personagens e narradoras há algo que resiste e que elas mesmas
aprendem a não negar. A quantidade de recursos (itálico, aspas,
espaçamentos) com que a narrativa de Em Surdina apresenta sua
instância narrativa nos coloca em questão a dificuldade da
narradora em assumir sua perspectiva de mulher no interior do
discurso destinado ao narrador.

Existe na crítica especializada da obra, divergências em
relação à caracterização da instância narrativa. Edwirgens
Aparecida Ribeiro Lopes de Almeida em sua tese, Reinventando a realidade: estratégias de ficção na obra de Lucia Miguel
Pereira, defende que, “E com a hipocrisia imperando sobre as
normas de conduta impostas pelas relações sociais, podemos
notar a expressão do conservadorismo ou do receio de mudanças mediadas pelo narrador ou pelas outras personagens
de famílias tradicionais” (ALMEIDA, 2010, p.39). Já na tese de
Juliana Santos, Ficção e crítica de Lucia Miguel Pereira: a
literatura como formação, encontramos um trecho na análise
do romance Maria Luísa em que lemos: “O olhar que o narrador (ou narradora segundo Heloísa Pontes) lança sobre essas
crianças é o de compaixão, percebendo o quanto é injusta a
condição desses meninos que perderam prematuramente a
pureza da infância” (SANTOS, 2012, p. 123). Nas duas teses há
uma leitura da ficção completa de Pereira, mas afora o
romance Amanhecer, no qual temos uma narração de primeira
pessoa, as duas estudiosas referem-se sempre ao narrador e
não a uma possível narradora. E Edwirgens, como vimos,
afima ainda um conservadorismo, desse narrador.
No texto de Heloísa Pontes (2008), Crítica da cultura no feminino, há a defesa da ideia de que a narradora deseja se descolar do
discurso conservador da personagem Maria Luísa. Ficamos aqui
simplesmente com anotações da crítica pois o fato é que nossa
pesquisa está em andamento, mas preliminarmente nos-sas
investigações caracterizam esses avanços e recuos, inclusive em
termos de sinais gráficos, na instância narrativa como uma
dificuldade que a narradora tem de ocupar plenamente o espaço

316

Textualidades e (re)orientação social na América Latina

tradicionalmente masculino da narração. Ainda não tínhamos
uma tradição de narradoras e é com muito pejo que Lucia
investe nesse sentido na construção do lugar de narradora.
Em surdina mostra uma moça que tem força para, na sociedade carioca da década de 1930, negar três pedidos de casamen-to,
com supostos bons partidos, mas que, por outro lado, ainda não
consegue se imaginar vivendo longe da casa do pai. Daí temos
acesso ao drama da dificuldade hercúlea de cada passo tomado na
direção da desfetichização de si mesmas e de sua realidade
“administrada” pela família e pela moral dos bons costumes, como
podemos perceber no trecho copiado abaixo: Espicaçada pela
oposição de Dr. Vieira, a sua vontade de trabalhar cresceu, tornouse necessidade imperiosa; era o único meio de criar a sua
personalidade, independente do núcleo familiar; tinha a impres-são
de que começaria afinal a viver, no dia em que começasse a dedilhar
na máquina ofícios e cartas comerciais. Então entraria na posse de
si mesma e da existência. Escolheria seus hábitos, as suas relações, o
seu modo de vida. Inconscientemente, imaginava que seria uma
réplica feminina de Paul, que teria a sua liberdade em julgar pessoas
e coisas. (PEREIRA, p. 192)

Vemos aí a narradora se aprofundar até no inconsciente da
personagem – narrar suas ações e descrever suas motivações
internas. Esse recurso não capta apenas a consciência da personagem mulher – como nos grandes épicos, essa cena é narrada
do ponto de vista também de Paulo – ponto de vista, claro, tão
legítimo quanto o de Cecília – afinal em sua totalidade, a sociedade é que forma a consciência de ambos os personagens:
Paulo ouviu-a sem interrompê-la, parecendo muito aten-to
às suas palavras, mais interessado, em realidade, pela boca
que as pronunciava, pelo prazer de escutar Cecília, de vê-la
depois de mais um mês de ausência. E o que ou-via,
ardentemente, erro o que ele próprio tinha a lhe dizer. O
minuto decisivo que ia viver, já existia dentro dele, já o
transportava além do presente. Estava como um leitor que
houvesse lido as últimas páginas antes das outras, e,
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conhecendo a conclusão da intriga, não se emocionasse
com os lances do enredo. (PEREIRA, 2006, p. 192).
Que significa isso? – perguntou muito baixo. - Isso significa que o emprego que tenho para você, o melhor, o que
me encheria de felicidade se você o quisesse, é o de ser
minha mulher. Para que andar por aí, exposta a encontrar
gente de toda sorte, num lugar subalterno, se pode ser
rainha em sua casa... em nossa casa? Ser a razão e a recompensa da minha vida, não será uma ocupação melhor
do que ser datilógrafa? Você é tudo para mim, Cecília. Eu
não serei também alguma coisa para você? Não poderei,
com muito carinho, encher esse vazio da sua existência?
(PEREIRA, 2006, 193).

É bastante dramática a cena e essa forma de pensar de Paulo e
Cecília é reflexo das condições objetivas que eles vivem – sua
condição de menina criada no seio da família rica – de um di-nheiro
feito com o tráfico de escravos. Paulo também é produto da mesma
sociedade, ele pensa que o melhor trabalho que ela poderia querer
seria o de ser sua esposa, o de viver para ele, que se tornaria a
plenitude da vida vazia que a moça pensava, sonhava, em preencher
com o seu próprio trabalho. Enquanto Cecília por sua vez chegara
realmente a pensar que a contribuição intelectual que havia entre
eles era de natureza desinteressada, ela se sentia igual a Paulo,
nesse sentido sua queixa da atitude do pai a Paulo seria
compreendida e, ela imaginava, ele também veria a injustiça que ela
continha, mas frente à terrível desilusão que lhe dá a fala de Paulo,
não tem outra saída a personagem a não ser rir, “Mas o riso
sufocava-a. Estava com pena de Paulo. E não conseguia vencer a
gargalhada. Ria, ria, ria, muito alto, com gritinhos agudos, histéricos.
(PEREIRA, 2006, p. 195)

Por outro lado, em Parque Industrial, de Patrícia Galvão,
temos uma narrativa experimental – fortemente amparada no
realismo com que descreve as situações, quase eliminada a
instância narrativa, a narrativa avança por meio dos diálogos a
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partir dos quais entendemos o que se passa na história. As falas
diretas das personagens captam a oralidade e a brutalidade das
situações vividas. Dessa forma a narrativa se constrói mais como
mosaico de situações em que não configuramos uma personagem
principal a partir da qual as ações se movimentam, mas um conjunto de mulheres em situações as mais diferentes quase sempre
narradas por meio do recurso do diálogo. A instância narrativa
atua quase como uma didascália do que propriamente como
mediadora na relação leitor – personagem. Como exemplo, no
capítulo intitulado “Trabalhadoras de agulha”, lemos:
Uma menina pálida atende ao chamado e custa a dizer
que é impossível terminar até o dia seguinte a encomenda. - Que é isso? – exclama a costureira empurrando-a
com o corpo para o interior da oficina. - Você pensa que
vou desgostar mademoiselle por causa de umas preguiçosas! Haverá serão até uma hora. - Eu não posso, madame,
ficar de noite! Mamãe está doente. Eu preciso dar o remédio para ela! - Você fica! Sua mãe não morre por esperar
umas horas. - Mas eu preciso! - Absolutamente. Se você
for é de uma vez. A proletária volta para seu lugar entre
as companheiras. Estremece à ideia de perder o emprego
que lhe custara tanto arranjar. (GALVÃO, 2006, p. 25).

Quando pensamos as diferenças entre os dois romances, salta
aos olhos a diferença entre as condições de vida entre as
personagens. Chegamos à inevitável conclusão de que a condição
objetiva é que determina seus sonhos, seus desejos, suas relações
com familiares e amantes, ou seja, as formas da consciência das
personagens são condicionadas pelo processo social, político e
espiritual da vida. Mas não de modo mecânico, como diria o
marxismo vulgar. O Realismo nas duas cenas pelo aprofunda-mento
nos problemas sociais levantados a partir da condição das mulheres
nas situações – de trabalho (onde temos uma mulher como
exploradora do trabalho da outra) e na família (com a moça
totalmente anulada pelo domínio patriarcal) nos coloca diante
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de problemas vividos pelas personagens e que não à toa estão
colocados a partir do recurso do diálogo, portanto são mostrados nas falas diretas das personagens no embate entre elas. O
caminho da desfetichização de si mesma, no caso de Cecília, é um
percurso doloroso rumo à solidão. No caso de Parque Industrial,
a desfetichização ocorre por meio de uma tomada de consciência
política. Trouxe até aqui apenas um esboço de introdução ao
problema da pesquisa que estamos desenvolvendo. Concluo esta
fala com uma outra citação de Lukács em Introdução aos escritos
estéticos de Marx e Engels, na qual lemos:
A verdadeira arte visa ao maior aprofundamento e à máxima abrangência na captação da vida em sua totalidade
onidirecional. A verdadeira arte, portanto, sempre se
aprofunda na busca daqueles momentos mais essenciais
que se acham ocultos sob a superfície dos fenômenos,
mas não representa esses momentos essenciais de
maneira abstrata, ou seja, suprimindo os fenômenos ou
contrapondo-os à essência; ao contrário, ela apreende
exatamente aquele processo dialético vital pelo qual a
essência se transforma em fenômeno, se revela no fenômeno, mas figurando ao mesmo tempo o momento no
qual o fenômeno se manifesta, na sua mobilidade, a sua
própria essência.” (LUKÀCS, 2009, p. 105).

O que estamos fazendo na pesquisa é buscar investir na
leitura da fortuna crítica, buscar um aprofundamento da
relação essência e aparência no texto literário, e refletir como
articular feminismo e realismo, tal como estudado por Lukács.
Interrom-po aqui como manda o tempo do espaço delimitado
para essa comunicação.
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IDENTIDADE EM WHEN I WAS PUERTO RICAN

Cíntia Schwantes

O momento atual, com o presidente dos Estados Unidos fazendo comentários desabonadores sobre os porto-riquenhos e
ameaçando cortar a ajuda às vítimas do furacão Maria, coloca sob
uma lente de aumento as previamente fraturadas relações entre o
centro e sua periferia mais próxima geograficamente. Isso se torna
ainda mais evidente diante da reação de Trump, muito mais solidária, diante dos desastres naturais que atingiram a Flórida e o Texas.

Não por acaso quase metade da população de Porto Rico
vive fora do país. Colônia espanhola desde o descobrimento por
Cristóvão Colombo em 1493, a ilha recebeu um influxo de
colonizadores europeus e de escravos africanos, que, juntamente
com os indígenas taíno, formam sua população. Após a Guerra
Hispano-Americana, em 1898, o país passou a fazer parte dos
Estados Unidos. Essa transição, no entanto, não foi completada
no sentido de que a população nascida em Porto Rico conta com
alguns privilégios, como o de entrada desimpedida no território
americano, mas não alcançou plena cidadania – continua, por
exemplo, não votando para presidente. Uma das opções é a integração, com o território sendo incorporado como um estado
americano (ao invés do atual estatuto de Estado Livre Incorporado, que implica nas limitações de exercício de cidadania). As
discussões sobre uma identidade nacional costumam se intensificar em momentos de crise econômica, que seguem de perto as
crises do capitalismo.
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Os fluxos migratórios também seguem a mesma lógica das
discussões sobre identidades culturais. Eles se intensificam ou
retrocedem de acordo com as oscilações da economia. Assim, nos
momentos de expansão econômica, levas de imigrantes vão em
busca das oportunidades de emprego que se abrem; nos momentos de crise, a imigração é desencorajada. Por outro lado,
cidadãos nascidos em território americano de pais portoriquenhos com frequência abandonam a língua espanhola e
adotam o inglês com exclusividade, embora isso não
necessariamente implique o abandono de um pertencimento à
cultura de origem. Assim, os filhos da diáspora porto-riquenha
continuam ligados ao país do qual seus pais saíram em busca de
melhores condições de emprego, o que também pode indicar a
sua precária absorção na cultura americana.
Esmeralda Santiago é uma dessas filhas da diáspora e esse
artigo se debruça sobre o primeiro de seus livros de memórias.
A coincidência entre autor, narrador e protagonista é o primeiro
indicativo da narrativa de si. Em When I was Puerto Rican, o leitor
aprende, juntamente com a narradora, que esse é o caso aqui:
... I thought I had no nickname until she told me my
name wasn’t Negi but Esmeralda.
“You’re named after your father’s sister, who is also
your godmother. You know her as Titi Merín.” “Why
does everyone call me Negi?”
“Because when were little you were so black, my mother
said you were a negrita. And we all call you Negrita, and

it got shortened to Negi.”
…
“So Negi means I’m black?”
“It’s a sweet name because we love you, Negrita.”…
“Does anyone call Titi Merín Esmeralda?”

“Oh, sure. People who don’t know her well – the
govern-ment, her boss. We all have our official names,
and then our nicknames, which are like secrets that
only the people who love us use.”
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…
It seemed too complicated, as if each one of us were
really two people, one who was loved and the official
one who, I assumed, was not. 1

Esmeralda aprendeu com sua mãe uma lição sobre as relações
interpessoais que valia para Porto Rico, mas certamente teria pouco
uso em sua vida subsequente nos Estados Unidos. When I was Puerto
Rican é o primeiro dos livros de memórias de Esmeralda Santiago,
chamada por sua família de Negi, diminutivo de Negrita. Publicado
em 1993, ele trás as experiências de sua narradora e protagonista
em Porto Rico, onde ela passa os anos de sua infância, e em Nova
Iorque, onde vai viver com sua mãe e irmãos após a separação de
seus pais, e em busca de atendimento médico para o irmão caçula. A
escrita de si, quando utilizada por membros de grupos minoritários, é um espaço privilegiado para a discussão das desigualdades e
obstáculos enfrentados pelo narrador, e esse é o caso aqui.

Vivendo em uma sociedade hierarquizada, é apenas esperável que a pequena Negui enfrente algumas violências em sua
trajetória. Elas estão ligadas, a mais das vezes, a questões de
gênero e de raça. A necessidade que a mãe tem de destacar
que o apelido que aponta para um tom de pele mais escuro é
doce em virtude do amor que envolve as relações
interpessoais onde ele apareceu aponta para o preconceito
contra os ex-escravos e a população indígena, fato que
Esmeralda demonstra conhecer ao protestar contra ele.
1

... Eu pensava que não tivesse apelido até que ela me disse que meu nome não era Negi mas

Esmeralda.
“Você foi nomeada como a irmã do seu pai, que é também sua madrinha. Você a conhece
como Titi Merín.”
“Por que todo o mundo me chama de Negi?”
“Porque quando você era pequena era tão negra, minha mãe disse que você era uma
negrita. E todos te chamamos de Negrita, e foi diminuído para Negi.”
…
“Então Negi significa que eu sou negra?”
“É um nome doce porque te amamos, Negrita.”…
“Alguém chama Titi Merín de Esmeralda?”

“Oh, claro. Pessoas que não a conhecem bem – o governo, seu patrão. Todos temos nossos
nomes oficiais e então nossos apelidos, que são como segredos que só as pessoas que nos
amam usam.”
…Parecia muito complicado, como se cada um de nós fosse de fato duas pessoas, uma que
era amada, e a oficial, que, eu presumia, não era. (p. 13-14 )

325

Textualidades e (re)orientação social na América Latina

Parte de sua educação formal deriva dos livros didáticos,
entre eles os de historia de Porto Rico, que enaltecem os camponeses – geralmente descendentes de indígenas e ex-escravos
– como repositórios da verdadeira alma nacional, em um nacionalismo ainda muito tingido de concepções românticas, derivado
do nacionalismo de outros países latino-americanos, que
alcançaram sua independência no século XIX. A palavra que indica
esse extrato da população em Porto Rico é “jíbaro”. Resulta
contraditório para a menina que a mãe a proíba de chamar outros
adultos, que claramente entram na definição da palavra, dessa
maneira, visto como é um insulto e demonstraria falta de res-peito,
o resultado de falhas na educação de uma criança. Cumpre destacar
que políticas de branqueamento também atingiram a população
porto-riquenha, e dessa forma, quanto mais escura a pele da pessoa,
mais provável seria que sua posição social seria desprivilegiada.
Algo que tampouco deve ser apontado.
Assim o aprendizado informal que Esmeralda recebe tan-to
da família quanto no contato com vizinhos e mesmo outras
crianças não raro contradiz a educação formal que a escola lhe
dá. Esse descompasso indica várias coisas, entre elas a condição
pós-colonial de Porto Rico. Essa contradição é revisitada varias
vezes, inclusive com Esmeralda reivindicando o estigma, se autodenominando “jíbara” – mas exatamente porque ela transcendeu essa situação e pode portanto reivindica-la desde um lugar
identitário privilegiado. Da partida de Porto Rico, vista com os
olhos de adulta, ela afirma:
For me, the person I was becoming when we left was erased
and another one was created. The Puerto Rican jíbara who longed

for the green quiet of a tropical afternoon was to become a
hybrid who would never forgive the uprooting. (p. 209) 2
Esse desenraizamento a coloca no que Homi Babha denomina entrelugar, o local onde culturas se encontram. Esse encontro
jamais é desprovido de atritos, que são encenados nas identida2
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tornaria um híbrido que jamais perdoaria o desenraizamento. (p. 209)
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des que se constroem na diáspora. Essa construção oscila entre
um duplo pertencimento e uma ausência de pertencimento, ambas situações geradoras de angustia. Ademais, o pertencimento
não implica apenas abraçar uma cultura ou abandonar outra. Ele
depende de como o sujeito diaspórico é percebido em uma e outra cultura. Isso pode ser encontrado na narrativa de Esmeralda:
What is particularly appealing about Santiago’s story is
the insight it offers to readers unaware of the double
bind Puerto Rican Americans find themselves in: the
identity in conflict. Santiago often alludes to Negi’s
identity problems. Is Negi black or white? Is she rural
or urban? Even more importantly, is she Puerto Rican
or is she American?3

Santiago é acusada de ser assimiliacionista, e seu relato,
embora ressalte os choques culturais sofridos pela jovem Esmeralda, deixa transparecer as evidentes vantagens de habitar no
coração do império, em comparação com as condições objetivas
de vida quando se vive na periferia. Os conjuntos habitacionais
do Brooklin, com suas paredes pichadas e becos perigosos – a
mãe constantemente a adverte de que ‘algo” pode “te passar” (a
ponto de a narradora fazer o percurso para a escola repetindo
como um mantra que ela não está assustada), ainda assim são
muito mais habitáveis que os barracos pendurados sobre as
águas fétidas de El Mangle, onde sua mãe se aloja com os filhos
enquanto procura um tratamento que previna uma amputação
para o filho caçula. Esse também é o móvel da ida da família para
os Estados Unidos. Ray, o menor dos filhos, sofrera um acidente
de bicicleta em tenra idade, que causou um ferimento, provavelmente mal higienizado, que costumava infeccionar, o que levou
os médicos em Porto Rico a aventarem uma amputação como
3

O que é particularmente atraente na história de Santiago é o insight que ela oferece aos
leitores desconhecedores do duplo pertencimento no qual americanos porto-riquenhos se
encontram: a identidade em conflito. Santiago com frequência alude aos problemas de
iden-tidade de Negi. É ela negra ou branca? É ela rural ou urbana? Ainda mais importante,
é ela porto-riquenha ou americana? SAPIA, Yvonne V. The Americanization of Esmeralda :
WHEN I WAS PUERTO RICAN, By Esmeralda Santiago. http://articles.latimes.com/1993-1226/books/ bk-5479_1_puerto-rican-girl Consultado em 10/10/2017.
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solução definitiva para o problema. Não sem razão, a mãe, uma
vez esgotados os recursos da ilha, resolve procurar tratamento
médico em Nova Iorque, onde sua mãe e seu tio já moravam.
As oportunidades de formação profissional para a narradora, por sua vez, encontram condições objetivas de realização.
Se quando menina ela pretendia ser geógrafa, ou cartógrafa, e
seu pai entretinha essa ideia, não haveria como alcançar tal
formação em Porto Rico, onde, provavelmente, ao terminar os
anos de escolaridade obrigatória, ela se casaria (de fato, se não
de jure), replicando a trajetória de sua mãe, e talvez acabasse
trabalhando na indústria têxtil (que foi o ciclo econômico no país
que corresponderia à chegada de Esmeralda ao mercado de
trabalho, e onde sua mãe ocasionalmente trabalhou), ou se
tornaria professora primária.
Em seu primeiro deslocamento para a cidade, Esmeralda se
defronta com uma questão de gênero, quando a louca do mercado público a ataca e, para desfazer o clima de medo causado
pelo incidente, os homens começam a brincar com o fato de a
mulher haver permanecido solteira (“jamona”). A implicação é de
que a falta de um marido – e possivelmente de sexo – teria
causado o desequilíbrio mental da mulher. Curiosa, ela pergunta
se a mulher que não casou não seria “senhorita”, ao que o pai
explica que o termo só se aplica até uma certa idade. Quando as
possibilidades de se casar se esgotam, a mulher solteira passa a
ser chamada “jamona”. Quando estavam entrando no ônibus, ela
pergunta ao pai como se chama o homem que não casou, e o
motorista responde: sortudo; ao que os passageiros riem. Embora não tenha conhecimento de mundo suficiente para perceber
todas as implicações dessa resposta, ela se ressente: “Lucky”, the
driver said, and the rest of the passengers laughed, which made
me mad, because I felt as if he were insulting me in the worst
possible way. (p. 89).
Na mesma viagem, levada pelo pai ostensivamente para visitar
a avó, mas como ela bem percebe, para que ele possa se ausentar de
casa e estabelecer ou retomar relações extraconjugais, Esme-ralda
se sente traída. Por outro lado ela percebe que não pode
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apontar o mau comportamento do pai para a mãe dele. Ela então
encontra uma forma de se machucar fisicamente, que explique
suas lágrimas e possibilite que ela se aconchegue no colo da avó
e chore suas magoas sem incorrer em desrespeito às regras de
boa educação. O que não acontece durante o período em que a
escola oferece um lanche para os alunos. Como as crianças bem
percebem, essa é uma jogada eleitoral que não teria duração
indefinida. Ao contrario da colega que tem como ponto de honra
gostar de tudo o que é americano, Esmeralda estranha aqueles
sabores – até mesmo o mingau de aveia, que ela costumava
comer em casa, tem um sabor diferente e menos saboroso do que
o que a mãe preparava. Quando o sabor do leite com manteiga de
amendoim, algo completamente fora de seu hábito alimentar, a
desagrada, ela, no impulso do momento, acusa a professora de
ser imperialista e vai para casa. Passado o calor da hora, ela
passa a temer a reação da mãe, que a castigaria por ter sido rude
com um adulto e por ter recusado um alimento, o que constitui
ofensa. Um duplo erro, portanto. Para sua sorte, ela adoece, e
quando volta à escola, como predito, os lanches haviam acabado.

Não apenas entre seus colegas ela encontra aqueles que
se opõe ao domínio americano. Em uma conversa com seu pai,
ela pergunta o que significa imperialista. O pai demostra
algum embaraço – mesmo alguma medida de medo – em tocar
no as-sunto, mas, apesar de adverti-la a jamais chamar os
americanos de gringos, ele explica que “they want to change
our country and our culture to be like theirs”. (p. 73). Ele
aponta o fato de que a imposição de crenças e costumes, além,
como ela havia comen-tado, do ensino do inglês nas escolas de
Porto Rico, fazem parte do imperialismo.
Diante dessa explicação, Esmeralda conclui que o imperialismo é injusto, e expressa alguma preocupação em não se
deixar assimilar. No entanto, quando da chegada de seus
irmãos, que haviam permanecido em Porto Rico enquanto a
mãe levava apenas a ela e ao irmão caçula para se estabelecer
nos EUA, ela vê sua própria inexperiência e espanto refletidos
neles, e espera que eles tenham sido ultrapassados.
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O cotidiano escolar também se revela bastante diferente – ela
é posta na sala das crianças com problemas de aprendizagem,
dado o seu parco conhecimento de inglês, e mesmo assim porque
não aceitou voltar um ano escolar. Esmeralda faz o melhor dessa
experiência; quando precisa escolher que terminalidade deseja,
decide por impulso que quer ser atriz e novamente consegue que
a escola a encaminhe para uma escola que tenha um curso de
artes. Da mesma forma, consegue ser admitida. Mais tarde, ela

é admitida em Harvard. Sua trajetória de aprendizagem formal
é de sucesso.
A aprendizagem informal, por outro lado, reserva alguns
problemas para ela. Um deles é o fato de que o tio avô belisca seu
seio, e pede segredo do fato. Como tantas crianças que ficam
intimidadas, ela não o denuncia aos adultos da família. Outro
episódio, mais marcante, embora menos direto, ocorre quando
ela olha pela janela do apartamento que ocupa com a família e vê
um caminhoneiro tirar o pênis de dentro das calças e começar a
manipula-lo. O primeiro choque é o fato de perceber que sua
sexualidade pode ser apropriada sem seu consentimento. Sua
reação imediata é julgar que tem algum tipo de responsabilidade
sobre o ocorrido. A seguir, ela decide experimentar seu recém
descoberto poder e sorri sedutoramente para o homem – que ato
contínuo, perde a ereção e se afasta – pois, ela conclui, “wathever
he’d wanted from me, he didn’t anymore, and I was certain it was
because I’d been too willing to give it to him”. (p. 240)
Quando volta a Porto Rico e visita o local onde ficava a casa
na qual morou com a mãe e os irmãos, contando com a intermitente presença do pai, Esmeralda se surpreende ao encontrar
uma estrutura muito menor que a de sua lembrança. Essa pode
também ser uma metáfora de sua relação com o país, do qual
sente saudades, mas no qual não cabe mais. É sua própria trajetória de sucesso que torna uma volta tão improvável, e por isso a
narrativa de seus anos de formação pode ser vista como assimilacionista. A sua é a história do sonho americano. No entanto,
e isso também fica bem claro na obra, há um preço a ser pago
pelo sonho. Não há almoço grátis.
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AS VOZES NARRATIVAS QUE BUSCAM SUAS RAÍZES

Denise Moreira Santana
Wilton Barroso Filho

Para adentrar o romance nós como leitores precisamos
nos distanciar de nossos pré-conceitos, de nossos princípios
absolutos e de nossas certezas, o espaço literário é o lugar
onde repousa a vida, onde a arte permite outras perspectivas,
outras possibilidades. Uma valorização apenas moral da
literatura desti-tui esta arte de sua força motriz e retira do
leitor a possibilidade sensível de fruir, de se sensibilizar com o
objeto escrito e de se transformar a partir dele.
A Epistemologia do Romance adentra a obra literária com
um propósito kantiano de descobrir o que se pode saber sobre
um determinado fazer literário, assim, de acordo com esse
questionamento Barroso e Barroso Filho (2013) nos auxiliam
a observar que a obra narrativa possui um caminho, uma
escolha, uma invariança, ela persegue um propósito concebido
por uma construção estética do autor, construção esta que
Georg W. Hegel (2009) denomina de forma, ou seja, a
aparência sensível da arte, a beleza do objeto.
Observando a tradição alemã, Hegel (2009) trata a noção de
belo de modo diferente ao considerar a arte fruto do trabalho, do
labor artístico entendendo-a não mais como inferior à natureza
porque nasce duas vezes do espírito, nasce da criação racionalizada, pensada, reflexionada. Em Curso de Estética (2009), o
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filósofo cria um sistema para validar o estudo da estética a
partir da ideia, não mais perpassada somente pelas sensações,
intuições e sentimentos, mas na razão, no pensamento.
Ademais da estética da forma, Hegel (2009) apresenta a
lógica de um fenômeno cujo parâmetro é o conflito, e pensar por
conflito é muito importante para a Epistemologia do Romance
porque implica pensar dialeticamente a obra através de seus
conhecimentos filosóficos, epistemológico e hermenêuticos
que estão em relação com o leitor, o autor, a obra e o mundo. É
deste modo que nos propomos a pensar a memória nas obras
escolhidas.

Temos como proposta um estudo comparativo das vozes
narrativas dos personagens das obras de Chico Buarque- Eulálio
d’Assumpção em Leite derramado (2009) e Carlos Fuentes- Artemio Cruz em A morte de Artemio Cruz (1962) sob uma perspectiva

de análise da Epistemologia do Romance, que nos oferece a
possi-bilidade do encontro de duas realidades temporais e
geográficas aparentemente díspares capazes de convergir.
A morte de Artemio Cruz (1962) é a história de um homem que
é filho bastardo de um latifundiário e uma índia. Artemio se torna
um poderoso latifundiário-empresário-político do século XX, e aos
71 anos está na antessala da morte relembrando sua vida,
rememorando linearmente suas conquistas e fracassos. Ele morrerá
durante uma operação de emergência após um ataque cardíaco do
mesentério, e, apesar de ter dado emprego ao gen-ro, mantém
distância da família que está preocupada com o seu testamento.
Teve uma filha, Tereza, e um filho, Lorenzo, que mor-reu na Guerra
Civil espanhola, lutando pela causa republicana. O livro é contado
por três vozes narrativas Eu, Tu1, Ele. Retrata a história de um
homem que esteve embrenhado na revolução mexicana de 1910 e
por seu poder de liderança e astúcia se torna deputado e vai
entrando na política através das negociatas com empreendimentos
norte-americanos que exploram o México.
1

334

A focalização através da 2ª. pessoa, que foi celebrizado por Michel Butor em seu romance
de 1957, A modificação, também aparece no outro livro de Fuentes, Aura(1962).
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Leite derramado (2009) é a história de Eulálio Montenegro
d’Assumpção uma espécie de anti-herói da elite brasileira, ou
seja, um herói às avessas, que precisa se lembrar da sucessão dos
fatos ocorridos em sua trajetória de tataraneto, de bisneto, de
neto, de filho, de pai, de avô, de bisavô, de tataravô, em virtude
da confusão e do apagamento da memória pessoal de sua origem.

Internado em um hospital público, aos 100 anos de idade,
repetidamente se lembra, se esquece, e se confunde com os
per-sonagens de sua vida e fala com e para o seu interlocutor,
que a princípio parece ser a enfermeira, porém em alguns
momentos parece ser a filha, ou o leitor. Apresenta a história
de sua base familiar, os fatos históricos de seu avô e de seu pai
senador da república do Brasil.
O narrador de Leite derramado retira de sua própria
experi-ência o resultado de suas vicissitudes, a invisibilidade,
o fracasso e o apagamento de uma determinada classe social
no país é o que move a narrativa, de fato, a desmemória do
personagem repre-senta a enviesada história da sociedade
brasileira, ele demonstra que a memória não é o ponto forte
do caráter nacional, mas sim, sua verdadeira melancolia.
Melancolia que configura o racismo do lamento pela miscigenação, miscigenação negada por uma elite escravagista e
privilegiada que não quer perder a pose e o poder. As
recapitu-lações fragmentárias de Eulálio trazem a chave para
solucionar no texto a narrativa que se constrói através do
resgate da me-mória de uma família nobre, herdeira da coroa
portuguesa. O que nos faz associar essa relação da memória
com o nosso mais requintado autor:
[...]Conseguintemente, evito contar o processo extraordinário que empreguei na composição destas Memórias,
trabalhadas cá no outro mundo. Seria curioso, mas nimiamente extenso, e aliás desnecessário ao entendimento da
obra. A obra em si mesma é tudo: se te agradar, fino
leitor, pago-me da tarefa; se não te agradar, pago-te com
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um piparote, e adeus. (ASSIS, 1980, prefácio)Assim faz
Chico Buarque e Carlos Fuentes, paga-nos com a “pena
da galhofa e a tinta da melancolia” ao retratar a
constru-ção do tecido social de seus países. Desse
modo, temos uma visão geral das obras que através da
memória dão vozes aos seus personagens principais e
os faz falar de suas fragilidades. Essa compreensão nos
reporta ao livro X, capítulo VIII de Santo Agostinho em
que ele trata do milagre da memória.

Há imagens que acodem à mente facilmente e em
sequência ordenada à medida que são chamadas”. Pelas
palavras de Santo Agostinho a memória se ativa quando
encontramos o uso das sensações para concretizar o
armazenamento das imagens que entram na memória. Além
de Santo Agostinho, o filósofo Bergson (1999) nos auxilia no
que tange à compreensão da importância da memória.
Vamos mais longe: a memória não intervém como uma
função da qual a matéria não tivesse algum pressentimento e que já não imitasse à sua maneira. Se a matéria
não se lembra do passado, é porque ela o repete sem
cessar, porque, submetida à necessidade, ela desenvolve
uma série de momentos em que cada um equivale ao
precedente e pode deduzir-se dele: assim, seu passado
é verdadeiramente dado em seu presente. Mas um ser
que evolui mais ou menos livremente cria a todo instante
algo de novo: é, portanto em vão que se buscaria ler seu
passado em seu presente se o passado não se depositasse
nele na condição de lembrança (BERGSON, 1999, p. 261).

Bergson (1999) ao aprofundar seus estudos sobre as ques-tões
da subjetividade apresenta a compreensão de que a memória tem
seus graus sucessivos e distintos de tensão ou de vitalidade, pois a
percepção da memória não é um simples contato do espí-rito com o
objeto presente ela está impregnada das lembranças e
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imagens que a completam interpretando-a. Ele ainda
acrescenta que o passado não pode ser apreendido por nós
como passado a menos que adotemos o movimento pelo qual
ele se manifesta em imagem presente, faz-se necessário
segundo a sua visão observar a marca de sua origem passada
para distinguir a lembrança da percepção.
Não haveria mais razão para afirmar que o passado uma vez
percebido se apaga porque em Bergson (1999) existe a possibilidade de supor que os objetos materiais deixem de existir quando
deixo de percebê-los, as nossas lembranças formam uma cadeia
do mesmo tipo uma vez que o nosso caráter sempre presente em
todas as nossas decisões é exatamente a síntese atual de todos os
nossos estados passados.
É por esse motivo que ele explica que viver no presente
puro não é recomendável porque é um procedimento impulsivo,
porém e ao mesmo tempo esclarece que não está melhor adaptado aquele que vive no passado por mero prazer porque nele as
lembranças emergem à luz da consciência sem proveito para a
situação atual, vez que este não é mais impulsivo e sim sonhador.
“O nosso passado permanece quase inteiramente oculto para nós
porque é inibido pelas necessidades da ação do presente, ela irá
recuperar a força de transpor o limiar da consciência sempre que
nos desinteressarmos da ação eficaz para nos recolocarmos na
vida do sonho” (BERGSON, 1999, p. 197).
Este aspecto do sonho seja por fadiga ou alienação demonstra de acordo com Bergson (1999) sintomas psicológicos que
fazem com que a atenção e a memória percam contato com a
realidade. Não apenas todos os sintomas da loucura se
encontram no sonho, pode-se constatar também que há um
acúmulo de certas toxinas no cérebro que afetam o sistema
nervoso, acres-centa o estudioso. O que se afirma é que a
formação da memória está ligada ao conceito de temporalidade e
entropia e que este processo se dá de forma unidirecional em
que novas memórias são acrescentadas a outras informações. O
que nos auxilia na compreensão dos devaneios da memória dos
personagens nos romances aqui tratados.
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Para Damasio (2005) o tempo mental é influenciado pela
maneira como registramos os eventos em nossas percepções e as
inferências que fazemos ao percebê-los e recordá-los o que
interfere diretamente na capacidade de retenção desses eventos
na memória. O que se sabe é que danos ao hipocampo impedem a
criação de novas memórias e a capacidade de formar memó-rias
é indispensável à elaboração de um senso de nossa própria
cronologia. Damasio (2005) ainda acrescenta que é ainda um
mistério para a neurociência a maneira como o cérebro associa
um evento a determinado momento específico no tempo e situa
esse evento em uma sequência cronológica.
Desta feita, aproximamo-nos das vozes narrativas de Eulálio
e de Artemio e verificamos que são as vozes de suas memórias
que ecoam a história impregnada na ficção. Nesse sentido, nosso
primeiro questionamento sobre as obras foi acerca da voz narrativa e sua consciência. Nós nos perguntamos se: A voz produzida
pela obra possui consciência narrativa? Essa consciência que se
aproxima, por exemplo, da obra de Machado de Assis, e que utiliza o narrador de fundo, um defunto em Memória Póstumas de
Brás Cubas, para criar um narrador eticamente livre das amarras
sociais que influem em todos os discursos, sejam eles literários
ou não.Decidiu-se então partir da ideia afirmativa e observar o
impacto da voz literária em nossa recepção como leitores dessas
narrativas, visto que o narrador experimenta uma possibilidade
vocal na criação do personagem e essa musicalidade sonora desperta em nossa mente uma sequência de imagens vivas das características físico-emocionais de seus personagens narradores.
Ou a voz de Matilde ao se dirigir pela primeira vez a Eulálio:
Chegou, me fitou com os olhos sussurrou no meu ouvido, coragem Eulálio. Então encarei e disse, não entendi.
Matilde repetiu: coragem Eulálio e já agora em sua voz
ligeiramente rouca parecia que meu nome tinha uma
textura. (BUARQUE, 2009, p.32, grifo nosso).
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Essa audiovisualização mental da voz humana dos
persona-gens alcançou-nos compreender a voz como um fator
de iden-tidade individual e uma importante ferramenta de
ressonância narrativa. A habilidade de projetar a voz no
ambiente psicologi-camente relacionado a como transmitimos
nossas emoções no discurso texturizados que ousamos emitir.
A intensidade que possibilita transmitir uma série de
nuanças revela as alternâncias sonoras de carga emotiva de
Eulálio Montenegro d’Assumpção, de sua decadência e
fracasso social. A ironia fina com que o autor Chico Buarque
transmite os acontecimentos prosaicos deste anti-herói da
elite burguesa brasileira que no fim, perdida a dignidade,
resta-lhe o abandono e a invisibilidade.
La voz de Artemio al hablar de su periódico:
Sí, cómo no, es mi voz de ayer- ¿ayer, esta mañana? Ya
no distinguiré – y le pregunto a Pons, mi jefe de redacción – ah, chilla la cinta; ajústala bien, Padilla, escuché mi
voz en reversa: chilla como una cacatúa -: allí estoy.

(FUENTES, 1962, p.57, grifo nosso)42

Esse mesmo gesto estético alcançou o autor Carlos Fuentes
em A morte de Artemio Cruz ao mostrar-nos a ascensão social
desmedida, desprezível e sórdida de um homem que ambicionou
entrar para a elite por sua capacidade de sobrevivência. Artemio
Cruz, de um bastardo que se engajou na Revolução e conheceu o
homem que lhe traria o poder que tanto desejava, a um burguês
que mama fartamente nas tetas do Estado, através de maracutaias e dos expedientes mais sujos, ainda mais porque possui
uma cadeia de jornais. Ele é o detentor dos meios de
comunicação de massa e os utiliza a seu bel prazer.

2

Tradução: “A voz de Artemio ao falar de seu jornal: Sim como não, é minha voz, minha voz
de ontem- ontem, esta manhã? Já não distinguirei – e pergunto a Pons, meu redator-chefe
– ah a fita está chiando; ajuste-a bem, Padilla escutei a minha voz ao contrário: minha voz
chia como uma cacatua. Ali estou
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Encenderás un cigarrillo, a pesar de las advertencias del
médico, y le repetirás a Padilla los pasos que integraron esa riqueza. Préstamos a corto plazo y alto interés a los campesinos
del estado de Puebla, al terminar la revolución; adquisición de
terrenos cercanos a la ciudad de Puebla, previendo su crecimiento; gracias a una amistosa intervención del Presidente en
turno terrenos para fraccionamientos en la Ciudad de México;
adquisición del diario metropolitano; (FUENTES, 1962, p.16)3
Por meio deste expediente manipula as notícias e restringe
as notícias e opiniões sobre si e seus empreendimentos. Ser o
detentor da imprensa faz de Artemio o manipulador da opinião
pública e submete seus leitores a uma visão parcial da notícia
numa clara manipulação da história e da memória fruto dessa
forma de contar os acontecimentos. “Quizá el golpe maestro sería
dejar un testamento particular para que lo publique el periódico, en el que relate la verdad de mi proba empresa de libertad
informativa…” (FUENTES, 1962, p.56)4.

Por sua parte, Eulálio tem muito a dizer, são cem anos de
história para contar, e ele o faz com calma, escolhendo em sua
caixinha de lembranças o que deve ser revelado e repetindo o
que deve ser memorizado. O autor nos mostra como a elite
brasileira se constituiu e se tornou decadente. Este romance
nos conta via um narrador autor senil que não existe e não
existiu um plano de construção do Brasil, visto que, a
escravidão e o preconceito sempre permearam a consciência e
o inconsciente coletivo.
A essência das relações burguesas nasce com o seu conservadorismo, com a sua centralização do poder econômico e político, aspecto comum das duas obras. Uma das formas de manter
esse tradicionalismo é utilizar a imprensa na construção político
ideológica de uma sociedade, existem inserções textuais impor3

4
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Tradução: “Acenderás um cigarro, a pesar das advertências do médico e repetirás para Padilla os
passos que integraram essa riqueza. Empréstimos em curto prazo e altos juros aos campo-neses
do estado de Puebla, ao terminar a revolução; aquisição de terrenos próximos a cidade de
Puebla, prevendo seu crescimento; graças a uma intervenção do Presidente em exercício,
terrenos para fracionamento na Cidade do México; aquisição do jornal metropolitano
Tradução: “Talvez o golpe de mestre seria deixar um testamento particular para que o publiquem no jornal no qual relate a verdade de minha proba ação de liberdade informativa.
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tantes que nos reportam ao posicionamento da imprensa frente à
classe burguesa socialmente constituída no Brasil e no México.
Assim temos nos estudos de Marlyse Meyer (1996) sobre a
obra folhetinesca no Brasil um pouco do que corrobora com nossa
assertiva: “É difícil avaliar a amplidão desse público. Sabe-se que
por volta de 1852 metade da população é iletrada” e acrescenta,
“o jornal é lido, comentado, contado por muitas pessoas. A leitura
do livro aproveita ao jornal vice-versa.” (MEYER, 1996, p.92-93).

Especificamente, a referência do autor ao jornal, O Paiz,
na obra de Buarque (2009) deixa de ser verossímil e torna
crível o romance, vez que este jornal que foi fundado em 1884
com intenção de ser a cara de imprensa republicana e o intuito
de consolidar a formação de uma opinião pública decorrente
da visão daqueles republicanos e abolicionistas incumbidos de
propagar a civilidade e a interação dos leitores com a
sociedade elitista da época mostra um espaço jornalístico
parcial a serviço de uma classe política em ascensão.
A primeira referência se encontra em: “mas mamãe só lia
O Paiz, cujas reportagens atribuíam o crime à oposição.”
(BUAR-QUE, 2009, p.36). Em outra referência, escreve: “vez
por outra ia ainda à redação d’O Paiz, tomava café, acendia um
charuto, dava um pulo no banco e antes das quatro estava de
volta” (BUARQUE, 2009, p. 63), tais passagens demonstram a
intimidade que o personagem burguês mantinha na redação
do principal veículo de informação da época republicana.
Com a chegada da República Velha (1889-1930), novas
transformações ocorreram na imprensa brasileira. O cerceamento da liberdade e os atos de violência eram constantes,
principalmente contra os jornais que se mantinham monarquistas, como pode-se notar através do decreto baixado pelo Governo
Provisório, em 23 de dezembro de 1889, que alertava:
os indivíduos que conspirarem contra a República e o seu
governo; que aconselharem ou promoverem por palavras
escritos ou atos a revolta civil ou a indisciplina militar…
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serão julgados por uma comissão militar… e punidos
com as penas militares de sedição5.

No entanto, apesar da repressão à liberdade de imprensa,
surgiram, nesse período, publicações voltadas para a classe
operária e para as comunidades imigrantes.
Outro trecho da obra que se refere ao veículo de comunicação escrito seria: “os proclamas foram lavrados num desses
jornais que gente de respeito não lê” (BUARQUE, 2009, p.72),
dito em referência ao casamento com Matilde, pode ser que
este texto tenha sido publicado nos jornais direcionados para
a comunidade imigrante ou a classe operária que se constituía
no país, no entanto, explicar o que significa gente de respeito é
ironicamente mais complicado porque representa os
elementos de naturalização do discurso da elite no ambiente
brasileiro, ou uma ideologia arraigada à adjetivação.
O que realmente chama a atenção aqui é a função social que
a imprensa sempre desempenhou: informar. Assim, Chico Buarque vai historicizando a imprensa brasileira desde a
segunda república até o momento atual, algo que MEYER
(1999) enfatiza na conclusão de sua obra.

O folhetim haveria de se metamorfosear noutros gêneros,
em função de novos veículos, com espantoso alargamento de
público. Entre eles, o gênero que parece tipicamente latinoamericano, a grande narrativa de nossos dias, a telenovela. O
Brasil deu-lhe a boa forma e a dimensão que faria dele o
primeiro gênero narrativo de exportação. A grande narrativa
televisiva se insere por sua vez nessa enorme corrente da
contação de histórias que parece consubstancial à vida do
homem em sociedade. (MEYER, 1996, p.417).
Chico Buarque retrata essa percepção brasileira no desenrolar de sua obra. Primeiro o jornal, depois a revista e, por fim, a
televisão que dá alguns momentos de fama ao bisneto de Eu5
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lálio quando este é preso por tráfico de drogas. Quanto ao
velho Eulálio, em um momento de surto quando estava
internado resmungou:
[...] não duvido que ponham arsênico na minha comida,
e se o pior acontecer, não perca por esperar, os jornais
cuidarão de dar noticia. E voltará a baila o assassinato
do meu pai, político importante, além de homem culto
e bem-apessoado. Saiba o doutor que meu pai foi um
republicano de primeira hora, íntimo de presidentes,
sua morte brutal foi divulgada até em jornais da
Europa[...]. (BUARQUE, 2009, p.52).

Em jornais da Europa, como se a credibilidade deste político
bem apessoado fosse uma notícia de extrema importância d’Além
Mar, e não outra ironia para o destino do nepotismo brasileiro
tão em voga na memória brasileira. Triste melancolia, primeiro
porque a imprensa poderia ajudar a formar cidadãos críticos e
conscientes, e depois, porque os meios de comunicação de massa são também trampolins sociais que serviriam para veiculam
informações parciais, sensacionalistas e inverídicas provocando
o caos em uma sociedade carente de questionamentos sobre sua
formação e construção social.

A transformação da informação em conteúdo consciente e
crítico são abolidos da imprensa no decurso do tempo como
observamos nas duas narrativas. Informar para que se possa
consumir, sem uma avaliação crítica do significado e validade
do fato que está publicado é a grande estratégia da ascensão
da sórdida burguesia retratada pelos autores, a obra de
Buarque pontua sutilmente este aspecto ao dar saltos sobre as
formas de veicular a informação no país e a obra de Fuentes
demonstra-o abertamente ao mostrar que Artemio detém o
poder é dono da cadeia informativa.
O destino individual de Eulálio, confunde-se com a sociedade
brasileira de “pedigree” que se mistura, definha, e se esvai porque
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seu herdeiro não tem as qualidades do anti-herói tipicamente
brasileiro, como seu pai senador, pelo contrário, falta a Eulálio e
seus descendentes não muito brancos, vitalidade e talento para
sobreviver em um universo de preconceito contra o mestiço, e
mais uma vez com a tinta da melancolia, ou com a pena da
galhofa, transforma toda a sua descendência em gente de cor.
Certos de que para adentrar o romance nós como leitores
precisamos nos distanciar de nossos pré-conceitos, de nossos
princípios absolutos e de nossas certezas, há que se pensar o que
causa o conteúdo da obra lida, aquilo que provoca a racionalidade obra, ou a possibilidade de a literatura ter credibilidade
e construir uma arte perfeitamente crível, materialmente real e
humana, desprovida do eu acho, eu penso que, parece que etc.
porque estes enunciados estão dentro do opinativo do julgamento moral da obra a priori e não permite transcender o efeito
estético que ela causa.

A hermenêutica é um exercício do pensar que conduz a diferentes espaços de interpretação, a postura do intérprete em
relação a voz da imprensa e o monólogo narrativo de Eulálio só
podem ser ouvidos pelo leitor, os outros interlocutores no
con-texto da obra não lhe prestam atenção, não dialogam com
ele, até porque ele pode, pela idade que tem, sofrer de
Alzheimer, doença que não lhe permitiria ser exato em suas
lembranças, o fato é que ironicamente sua história tem muito
a retratar do Brasil escravocrata e republicano, e deveria ser
ouvida atenta-mente por ter repercussões no cenário do
presente. A voz do moribundo Artemio é a sentença de sua
consciência no momento de sua morte.
Enfim, onde encontrar as raízes dessas vozes narrativas?
Diríamos que na escolha estética dos autores de retratar a formação das ambiciosas elites de seus países e mostrar o apagamento
da voz coletiva da imprensa. O que faz a grandeza dos romances precisamente o caráter revolucionário de suas aspirações
narrativas que os torna imbatíveis como veículo de inquietação
humana. Quanto mais profundamente o artista descobre as
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contradições da sociedade burguesa, quanto mais desmascara
impiedosamente a baixeza e a hipocrisia desta sociedade,
tanto menos exequível se torna a exigência de um herói
positivo para o romance.
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O ROMANCE LEITE DERRAMADO
COMO ESPAÇO DE MEMÓRIA

Islara Floriana Mendes
Edvaldo A. Bergamo

Introdução
Parafraseando Bakhtin (1998), o romance é um gênero em
evolução e por esse motivo é capaz de refletir mais profundamente a evolução da realidade. Partindo desse pressuposto,
Leite Derramando, de Chico Buarque, publicado em 2009 oferece
um panorama da realidade brasileira – tanto coletiva quanto
individual - através das memórias da personagem principal. O
livro é dividido em 23 capítulos em que Eulálio narra sua vida e
da família à filha, a enfermeira, médicos e aos outros pacientes
próximos a ele que por sinal não o respondem. Não existe diálogo, o que abre espaço para compreender o contar de Eulálio
como um desabafo de quem tem tanto a dizer, mas não é ouvido.
Eulálio Montenegro d’Assumpção, doente e alojado no leito
de um hospital, pertencia à, outrora, influente família Assumpção
que, no momento da narrativa, já havia consumado a decadência.
Imóvel fisicamente, por meio de suas recordações, o personagem
relembra o país - desde o Brasil-colônia até os dias atuais – em
um incansável esforço de reconstituir a própria vida.
O cenário escolhido por Chico Buarque (2009) para alocar
seu personagem decadente, não por acaso, é o ambiente de um
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hospital público, também decadente, em que o autor apresenta
uma visão do sistema de saúde brasileiro como um pano de
fundo para as discussões históricas e sociais que permeiam a
obra. A partir daí o narrador traça, baseado em suas
experiências, um painel do Brasil através da descrição dos
acontecimentos fami-liares, desde o século XV, resgatando
figuras como avô, pai, mãe e esposa até chegar ao tataraneto,
sempre destacando a proxi-midade que mantinham com pessoas
de poder, em concordância com Lukács (2009) que afirma:
[...] é necessário tornar evidente as peculiaridades essenciais de uma determinada sociedade por meio de
destinos individuais, das ações e dos sofrimentos de
indivíduos concretos. É nas relações do indivíduo com
a sociedade, expressas através de um destino
individual, que se manifestam as características
essenciais do ser histórico-concreto de uma forma
social dada (LUKÁCS, p. 206).

A personagem tece a narrativa por meio das suas memó-rias
individuais que, por sua vez, resgatam memórias coletivas as
quais serão o objeto de análise do presente trabalho. Sendo
assim, primeiramente serão feitas as considerações necessárias
sobre a memória em diversas acepções, abrangendo tanto a
parte biológica e individual quanto cultural do termo. Em
seguida, será apresentada uma leitura do romance de Chico
Buarque sob a perspectiva da memória, além de trazer à luz
teorias lukáctianas para melhor compreender as relações entre
memória, indivíduo, literatura, história e sociedade.

Leite Derramado: fragmentos de memória
Denominado Homo Sapiens, que em Latim significa “homem
que sabe”, o ser humano tem como essência buscar e, consequentemente, armazenar conhecimento. Por essa razão, a memória é
uma ferramenta essencial para a espécie humana tendo em vista
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a necessidade de armazenar informações para realizar desde
as tarefas mais simples do dia a dia até as mais complexas,
evitando que perca-se tempo em (re)aprender as mesmas
operações e assuntos diariamente. Assim também ocorre com
os aconteci-mentos na vida do sujeito, posto que a cada
amanhecer, exceto por alguma alteração cerebral, recorda-se
da própria existência e da trajetória percorrida até então.
Nesse sentido, o psicólogo americano Robert Sternberg
(2010) e tantos outros, sob o viés da psicologia cognitiva, concebem a memória humana como sendo o meio utilizado para armazenar informações e acessá-las posteriormente. Para o autor,
“a memória, como um processo, refere-se aos mecanismos dinâmicos associados ao armazenamento, retenção e recuperação
de informações sobre experiências passadas” (TULVING, 2000b;
TULVING, CRAIK, 2000; BJORKLUND, SCHNEIDER, HERNÁNDEZ
BLASI, 2003; CROWDER, 1976 apud STERNBERG, 2010, p. 153).
Assim sendo, Eulálio faz uso de uma das funções cognitivas
mais importantes para o homem, recuperando as informações
anteriormente armazenadas a partir daquilo que vivenciou. Pelo
fato de conseguir recordar o próprio passado a personagem constitui a si mesmo em um ato de edificar sua identidade individual,
posto que sem memória seria impossível saber quem se é ou foi.
Assim, é graças a memória que se compõe a identidade da pes-soa
e/ou do país, sendo que ambos possuem um passado e este último é
de extrema relevância para a organização do presente.

Na memória armazena-se tudo aquilo considerado relevante
para o indivíduo, o que leva a compreender o porquê das repetições de Eulálio quando conta, diversas vezes, como conheceu a
esposa Matilde. No caso de Eulálio, seu apego ao passado
abastado da família influente associado à tentativa de transmitir
essas raízes aos seus herdeiros faz a narrativa parecer uma maneira de preservar a história dos Assumpção e ao mesmo tempo
transparece a personalidade do narrador-personagem, visto que
“[...] o passado é absolutamente necessário para explicar geneticamente o presente, o desenvolvimento ulterior do personagem”
(LUKÁCS, 2009, p. 203).

349

Textualidades e (re)orientação social na América Latina

O protagonista se vê como um nobre e busca se valer do
prestígio do seu sobrenome em inúmeros momentos – nem
sempre alcançando seus objetivos - o que oportuniza ao leitor
analisar a constituição que a personagem promove de si mesma,
como um ser humano ímpar diante da inferioridade das outras
classes e dos outros pacientes. A obra de Chico Buarque, neste
sentido, concorda com Lukács (2009) quando revela a vida capitalista burguesa, a mediocridade do homem que prossegue na
história para além dos tempos de Império confirmando a
permanência dessa subversão de valores no cenário atual. O
sobrenome é usado para matricular seus descendentes na escola
e arranjar emprego ao jovem Eulálio o qual comporta-se como
uma sombra do pai e da família realizando um trabalho “[...] que
a princípio não exigia grandes quês. Bastava-me pôr uma das
gravatas inglesas do meu pai e andar por onde ele andava, como
queria mamãe, até que algum dia acertasse meu próprio passo”
(BUARQUE, 2009, p. 62). A visão que a personagem tem de si
está diretamente ligada à memória que por sua vez é
componente insubstituível do romance analisado.

A esse respeito, o personagem central ao elaborar suas
recordações alcança também o autoconhecimento, posto que a
memória contribui na organização de um conceito sobre si,
per-mitindo construir uma identidade que vai de encontro à
forma interna do gênero em questão. Nas palavras de Lukács
(2000, p. 82), “o processo segundo o qual foi concebida a
forma interna do romance é a peregrinação do indivíduo
problemático rumo a si mesmo, o caminho desde o opaco
cativeiro na realidade simplesmente existente, em si
heterogênea e vazia de sentido para o indivíduo, rumo ao
claro autoconhecimento”. O romance caracteriza a eterna
busca para o heroi problemático, expressão do homem no
mundo, de si e do seu destino errante a procurar saídas.
Eulálio Assumpção narra suas lembranças de maneira desorganizada além de se repetir em vários momentos, ressaltando
a natureza fragmentária da memória, que se comporta como um
quebra-cabeça, constituída de muitas pequenas lembranças e daí
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a dificuldade de reconstruí-las fielmente, principalmente quando
se trata de um ancião doente. O que o centenário oferece são
relatos parciais da sua trajetória bem como do Brasil, posto que
é apresentada apenas uma única versão dos fatos que provém
da camada mais privilegiada da sociedade contada por um
idoso debilitado. Há, assim, uma verossimilhança pouco
aparente nas lembranças desarranjadas constitutivas das
partes da obra e apesar disso, asseguram a essas camadas
unidade na ação, posto que interligam-se.
Essa estratégia enfoca um determinado ponto de vista
propositalmente, direcionando a uma leitura repleta de lacunas
memorialísticas que na desordem natural de uma mente decrépita encontra lógica direta com a tortuosa formação brasileira.
Observação corroborada nas palavras de Lukács (2000, p. 89)
para quem “[...] as categorias estruturais do romance coincidem
constitutivamente com a situação do mundo”. Seguindo por esse
caminho, vale lembrar que, na concepção Lukáctiana, o romance
é um historiador da vida privada – biografia de Eulálio - que para
fazer sentido precisa se conectar com o coletivo – acontecimentos
históricos, mundo. Daí a importância de compreender a memória
tanto para um único homem quanto para a coletividade.

Ademais, como lembra Tânia Cristina Vargas Canabarro, a
memória de Eulálio também não é confiável pelo fato de estar
sob efeito de fortes medicamentos, como morfina, que perturbam o personagem comprometendo seu equilíbrio mental
e a interpretação do leitor que não sabe o que é fato ou não.
Conforme Canabarro (2014), a morfina agrava a passividade
do personagem já imóvel como a confirmar o caráter inerte do
povo, condição descrita pelos realistas que “ veem até que
ponto o homem se tornou um joguete das forças econômicosociais e em que escassa medida as regras morais e a sua
vontade influem em seu destino” (LUKÁCS, 2009, p. 218).
Tânia Canabarro (2014) defende em sua tese que:
No caso desse romance, a morfina é explorada como
metáfora que está na alegoria em construção, no ‘povão’,
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nas
classes
subalternas
e
marginalizadas
historicamente. Essas classes subalternas encontramse adormecidas pelo engodo e por uma política
corrupta, ultrapassada, usada pelo narrador para dar
um tom de denúncia (CA-NABARRO, p. 42).

Além disso, na psicologia cognitiva os estudos de Loftus e
Hoffman (1989) citado por Alves e Lopes (2007) mostraram que
a memória não é constituída apenas de lembranças do que vivemos, mas também, do que pensamos, acreditamos e os estímulos
recebidos do meio externo. Portanto, a memória de um indivíduo
não reproduz os fatos de maneira exata podendo existir distinções entre o acontecimento real e o lembrado. Chico Buarque faz
uso da heterogeneidade da memória ao longo do texto a reforçar
as lacunas no texto e contexto, como em: “são tantas as minhas
lembranças, e lembranças de lembranças de lembranças, que já
não sei em qual camada da memória eu estava” (BUARQUE,
2009, p. 138-139).

Isso significa, no contexto desta análise, que a fidelidade
com que Eulálio remonta suas recordações pode estar
comprometida, ao passo que “a memória é deveras um
pandemônio” (BUARQUE, 2009, p. 41) e “nem tudo o que digo
se escreve, você sabe que sou dado a devaneios” (BUARQUE,
2009, p. 136). Em conformidade com o exposto, Rene Rogério
Pereira (2011) citado por Tânia Canabarro considera:
Leite Derramado também não é o relato “fiel” da vida
de Eulálio, mas o resgate do que ficou inconcluso,
inacabado, aberto a ressignificações, tendo, por isso,
permanecido décadas à espera de ser rememorado.
Eulálio retoma a essas imagens do passado, que se
deslocaram do signi-ficado original, permitindo outras
feições no instante da recordação. Essas imagens
alegóricas. (PEREIRA apud CANABARRO, p. 24)
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Leite Derramado é constituído por etapas, assim como a
memória e a história, em um processo contínuo. Parafraseando
Lukács (2000), a história é passado e também presente, pois a
ação humana é histórica. Por isso, podemos entende-la como um
movimento contínuo, assim como a memória, pois não estão
conclusas mesmo porque a história permanece acontecendo. O
mesmo ocorre com o romance que “[...] aparece como algo em
devir, como um processo” (LUKÁCS, 2000, p. 72) e é capaz de
registrar o devir da vivência humana.

A partir das considerações acima pode-se vislumbrar
melhor a relevância da memória para a obra em questão. Leite
Derra-mado é uma descrição memorialista de um idoso em
situação precária em conformidade com a problemática
situação do país abordando as questões histórico-sociais que
são parte da me-mória nacional.
Memória nacional em Leite Derramado
Assim como o leite de Matilde escorre pela pia do banheiro,
coalhado e azedo, derrama-se a vida e a história estando ambas,
no contexto da metáfora usada, no âmbito do não restaurável
além de parecerem carregar as mesmas características indesejáveis do leite da esposa do protagonista. O leite e a vida escorrem
pelo ralo ao mesmo tempo em que Eulálio assiste imóvel ora por
apatia ora por impossibilidade devido ao estado de saúde. Para
Lukács (2000, p. 64-65), “[...] o mundo circundante criado para
os homens por si mesmos, não é mais um lar paterno mas um
cárcere” cujas mazelas são retratadas em Leite Derramado.
Durante toda a obra o autor, fazendo jus ao status do romance
como expressão da sociedade burguesa, trata de questões como
preconceito, violência, classes sociais, saúde pública em um
painel ilustrativo das transformações nacionais que provocaram
mudanças significativas quanto ao destino da nação.
Dessa maneira, “o romance literário é o gênero mais típico
da sociedade burguesa” (LUKÁCS, 2009, p. 193) uma vez que “[...]
é no romance que todas as contradições específicas desta socie-
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dade são figuradas de modo mais típico e adequado” (LUKÁCS,
2009, p. 193). Portanto, o resgate da memória de Eulálio dá a
ver as particularidades sociais cujo gênero em que se
apresenta é específico para realizar tal tarefa, visto que:
A narrativa revela os problemas sociais vividos pelos
brasileiros ao apontar uma sociedade desigual onde o
preconceito racial, social e cultural aparece de forma central e é representado por uma sucessão de personagens
homônimos, do tetravô ao tataraneto, pois nesse romance
todos os homens têm o mesmo prenome e suas histórias
se embaralham na precária memória do narrador idoso
(CANABARRO, 2014, p. 17).

Durante todo o texto de Chico Buarque, os homens
D´Assumpção são designados pelos nomes completos ao contrário dos demais personagens, o que confere a esta linhagem um
grau maior de importância e os difere na multidão de pessoas
sem classe. Os homens da família possuem nome igual como uma
marca a demonstrar a tradição da família (CANABARRO, 2014)
aristocrata. Contudo, por se tratar de uma genealogia arruinada,
o nome, a que dão tanto peso, parece funcionar como uma forma
de igualar os descendentes, configurando uma imagem dessa
linhagem que estampa, cada um a seu modo e à sua época, a
falência na assinatura do sobrenome já sem valor. Regresso esse
nunca admitido verdadeiramente pelo narrador que, em meio ao
completo desprestígio, afirma:
Inscrevi-o numa escola pública, onde ele iria conviver
com gente de outro estrato social, mas fiz questão de que
não perdesse de vista suas raízes. Mostrava-lhe os fatos
na escrivaninha, seu trisavô com os reis da Bélgica, seu
tetravô andando de costas em Londres, mas ele não
queria saber de velharias (BUARQUE, 2009, p. 149).
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No fragmento acima, Eulálio reforça a tentativa de preservação da memória da família mesmo já estando em declínio no
intuito de manter vivas as raízes respeitáveis da prole
aristocrata, claramente motivo de orgulho para o velho
Assumpção. Ainda no mesmo extrato do texto, o romancista
traz à vista o desprezo do bisneto em relação às “velharias” da
família evidenciando, uma vez mais, o desprestígio em que se
encontra através de um Assumpção que desvaloriza a própria
linhagem. O prestígio acaba, dentro e fora da família.
Esse aspecto revela, por meio de um bisneto desinteressado, a falta de atenção dada a um passado que diz respeito à
coletividade e individualidade já que a memória de uma pessoa
se entrelaça à memória do grupo do qual faz parte onde um atua
constantemente no outro. Desse modo, “o indivíduo carrega em
si a lembrança, mas está incessantemente interagindo na sociedade, já que as lembranças são sempre coletivas, uma vez que
são lembradas por outros” (CANABARRO, 2014, p. 52). Portanto,
pode-se conceber que “[...] a memória constitui a identidade de
uma coletividade e também a do indivíduo e é a partir dela que
construímos a narrativa que organiza nossa subjetividade”
(ARAUJO apud CANABARRO, 2014, p. 38).
O desinteresse na história da própria família e, por consequência, na trajetória da nação parece alertar para a desvalorização
e esquecimento das origens do povo brasileiro que acontece na
atualidade. O velho é tratado como dispensável como uma
metáfora do desinteresse pelo desenvolvimento do Brasil e do
descaso com o idoso atualmente, cuja situação é muito bem representada pelo desamparo em que Eulálio se encontra. Nesse
sentido, o romance torna-se uma ferramenta de posicionamento
intelectual impelida pelo autor na conquista da realidade vivida
que intenciona expor, trazendo à vista o Brasil legítimo.
Nessa aparente inutilidade do velho, deve atentar-se para o
fato da condição imóvel, passiva do narrador deitado em uma
cama de hospital, a observar os pensamentos e situações a seu
redor. Nas palavras de Lukács (2009, p. 198), “essa passividade
do herói do romance é exigida por considerações de natureza
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formal: ela é necessária a fim de que, em torno dele, possa se
desenvolver, em toda sua amplitude, a totalidade do mundo”.
Assim, o narrador buarqueano imóvel apenas assiste e expressa para o leitor a “totalidade do mundo” como um espectador
impossibilitado de agir, como em muitos casos as pessoas são.
Quanto à situação política do país, o protagonista do romance de Chico Buarque (2009, p. 52) relembra as turbulências do
cenário brasileiro e conta episódios ligados ao Império e Proclamação da República, pois tem propriedade para falar do assunto
já que seu pai “foi um republicano de primeira hora, íntimo de
presidentes”. A Monarquia cai em desprestígio instaurando-se,
assim, a República, posteriormente os militares assumem o
poder, tudo isso em meio a exploração econômica, social e racial
para com o povo brasileiro. Eulálio passa por todos esses
momentos históricos e os comenta:
Mas vieram os militares e destituíram papai pela segunda
vez, rebatizaram o túnel com o nome de um tenente que
perdeu a perna. Enfim, com o advento da democracia, um
vereador ecologista não sei por que cargas-d’ água
conferiu a meu pai aquela rua sem saída. Meu avô também é uma travessa, lá para os lados das docas. E pelo
meu lado materno, o Rio de Janeiro parece uma árvore
genealógica, se duvidar mande um moleque comprar o
mapa da cidade. (BUARQUE, 2009, p. 78)

Ao abordar tantas ocasiões marcantes para a nação, não
poderia deixar de passar pelas linhas do romance a questão das
raças que é, na verdade, uma das questões centrais da obra
analisada. A esse respeito, Maria Violeta, mãe de Eulálio, chega a
questionar o filho “se Matilde não tinha cheiro de corpo. Só
porque Matilde era de pele quase castanha, era a mais moreninha de sete irmãs [...]” (BUARQUE, 2009, p. 29), por considerar a
nora indigna da família branca tradicional que deseja manter
através da conservação de um sangue puro e nobre.
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Em trechos do romance, como no que se segue, encontramos
vestígios da incompatibilidade entre Matilde e Maria Violeta na
visão do protagonista: “minha mulher, sim, suava bastante, mas
ela já era de uma nova geração e não tinha a austeridade da minha mãe” (BUARQUE, 2009, p. 5). Matilde não tinha austeridade,
ou seja, não havia rigor em seus hábitos como possuía a sogra
conservadora. Gerações diferentes, hábitos apartados que se
reproduziam no interior de uma mesma família que, aos poucos,
perde a austeridade e tudo o mais que conferia-os ar de requinte.

A esposa desaparecida, Matilde, parece representar a miscigenação que é o Brasil. Ela tem o Brasil dentro em si, carrega
a mistura de raças e culturas no próprio corpo que demonstra,
pela cor e pelo gingado, a diversidade da mulher e da nação,
pois “[...] Matilde tinha a pele quase castanha, mas nunca foi
mulata. Teria quando muito uma ascendência mourisca, por
via de seus ancestrais ibéricos, talvez algum longínquo sangue
indígena” (BUARQUE, 2009, p. 149). Sendo que as raças eram
tratadas como inferiores e superiores essa mistura era
indesejável e despertou o preconceito incubado do próprio
Eulálio que se viu “entre a vergonha e a raiva de gostar de uma
mulher que vive na cozinha” (BUARQUE, 2009, p.66).
Nesse aspecto, o autor apresenta mais uma contradição da
sociedade brasileira quando desenha um avô abolicionista em
contraste com a mãe da personagem e com o próprio protagonista. No trecho a seguir, Eulálio comenta com orgulho os feitos
dos seus antepassados ao tratar mais um importante momento
histórico nacional: a abolição da escravatura.
Meu avô foi um figurão do Império, grão-maçom e abolicionista radical, queria mandar todos os pretos brasileiros de volta para a África, mas não deu certo. Seus
próprios escravos, depois de alforriados, escolheram
permanecer nas propriedades dele. Possuía cacauais
na Bahia, cafezais em São Paulo, fez fortuna, morreu no
exílio e está enterrado no cemitério familiar da
fazenda [...] (BUARQUE, 2009, p. 15-16)
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Logo, Chico Buarque está em conformidade com as
proposi-ções de Lukács (2009, p. 207) que compreendem “[...]
o romance do período capitalista pode oferecer um quadro da
sociedade na totalidade viva e dinâmica de suas contradições”.
Chico Buarque (2009), escancara a questão do preconceito
racial ao longo da narrativa evidenciando-a por meio de personagens e momentos distintos. Além de Matilde, Balbino e o bisneto
Eulálio Palumba Júnior sofrem consequências pelo fato de serem
negros. Eulálio Júnior é assassinado por motivos passionais, mas
sua aparência o coloca sob suspeita porque “os funcionários do
motel suspeitaram de um sequestro, quando viram entrar uma
quarentona jeitosa num carro de luxo, tendo no banco do carona
um jovem de aparência humilde. [...] Precipitaram-se a socorrer a
senhora, e qual não foi sua surpresa ao dar com o corpo do
suposto delinquente” (BUARQUE, 2009, p. 152).
Destarte, o autor discute a problemática do preconceito
demonstrando suas raízes e a sua continuidade até a atualidade,
estando ainda arraigado ao Brasil. Para tanto, Chico Buarque
utiliza até mesmo o protagonista como alvo de ofensas racistas
proferidas pela própria mãe quando diz que “entre os Montenegro de Minas Gerais, ninguém tinha beiços grossos com os meus”
(BUARQUE, 2009, p. 74). Assim, do mesmo modo que houve, em
uma mesma família, um Assumpção abastado e abolicionista
existiu outro considerado suspeito pela cor da pele.
Por conseguinte, a obra buarqueana proporciona uma visão
geral do país demonstrando, por exemplo, a forte influência dos
padrões europeus refletidos no Brasil. A influência francesa na
sociedade da época preenche o romance analisado nas conversas da família e nas roupas da moda como a informar ao leitor a
intenção de cópia europeia que vigorava na época. O romancista
escreve fragmentos, a exemplo do que se segue, em que aparece
o julgamento acerca do Brasil pelos países estrangeiros e pelo
próprio Eulálio, representante do espírito burguês da época, que
vê no exterior a verdadeira civilização.
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E ao descer em Bordeaux, onde ninguém me esperava, eu
estava convencido de fazer minha última visita à civilização. Em Paris fui recebido com pasmo, me perguntavam
se na América do Sul não chegavam notícias do mundo.
Havia mais de um mês fora sustada a importação de café
em toda a Europa, levando à falência os atacadistas sócios
do meu pai. Em Londres, me falaram de calamidades
financeiras, milhões de libras esterlinas fulminadas da
noite para o dia, devido ao crack da bolsa de Nova York
(BUARQUE, 2009, p. 58-59)

Para Lukács (2009, p. 205-206) “[...] os grandes narradores
podem criar uma representação global de sua sociedade, a partir
da qual – como diz Engels de Balzac – é possível, “mesmo no que
respeita aos pormenores econômicos”, aprender mais do que ‘em
todos os livros de historiadores, economistas e profissionais da
estatística da época”. Chico Buarque se vale de seu narrador para
representar a realidade brasileira, neste caso, e esboça a imagem
do Brasil no exterior proporcionando uma visão geral da nação
subdesenvolvida onde “não chegavam as notícias do mundo”.
Além disso, o autor marca em sua narrativa a dependência cultural, da qual fala Antonio Candido (1989), enraizada num país que
buscava europeizar-se pela vestimenta, produção de literatura
pensada para um público externo, hábitos e linguagem.
Assim, por observar a diversidade de questões discutidas na
produção literária analisada, é possível perceber o contraste de
classes sociais nas relações humanas retratadas em Leite
Derramado. De acordo com Lukács (2009, p. 207), “a luta dos
indivíduos entre si ganha objetividade e verdade somente porque os
personagens e os destinos dos homens refletem de modo típico e
fiel os momentos centrais da luta de classes”. O que remete aos
episódios fundamentais da sociedade brasileira abordados por
Chico Buarque e que persistem até os dias atuais, diferindo-se
apenas nos formatos que as relações de poder possuem.

O autor forma duplos os quais, mais do que embates pessoais, duelam em razão das classes das quais fazem parte. Matilde
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e Maria Violeta; Eulálio e Balbino; o bisneto assassinado e sua
acompanhante dentre tantos outros personagens se
estranham e interagem mantendo sempre uma relação de
poder. Tais relações se transformam ao longo da história,
porém, como são mostradas pela narrativa, não se findam.
Antes uma linhagem próxima a reis, agora um bisneto bemsucedido às custas de negócios escusos. Por assim dizer,
A memória coletiva foi posta em jogo de forma importante na
luta das forças sociais pelo poder. Tornar-se senhores da
memória e do esquecimento é uma das grandes preocupações das classes, dos grupos, dos indivíduos que dominaram
e dominam as sociedades históricas. Os esquecimentos e os
silêncios da história são reveladores destes mecanismos de
manipulação da memória coletiva. [...]. O estudo da memória
é um dos meios fundamentais de abordar os problemas do
tempo e da história, relativamente aos quais a memória está
ora em retraimento, ora em transbordamento (LE GOFF
apud CANABARRO, 2014, p. 45)

De tal modo, a obra analisada é realista à medida que é fiel
à história, à realidade e, consequentemente, às transformações
suportadas por ambas, narrando acontecimentos constituintes
da memória nacional. Leite Derramado pode ser entendido como
uma alegoria do Brasil moderno em que estão retratados os problemas contemporâneos de um povo que experimenta desafios
arcaicos. Modernidade essa observada por Hegel, antevendo a
particularidade ambígua do movimento capitalista como um “[...]
pressentimento da inseparabilidade entre o seu caráter progressista, que revoluciona a produção e a sociedade, e a intensa
degradação do homem que este desenvolvimento traz consigo”
(HEGEL apud LUKÁCS, 2009, p. 200) O autor retrata uma visão
desconfiada do futuro do país, pois apesar da diferença entre as
épocas, a essência problemática continua a mesma. Novas
rela-ções de poder na contemporaneidade, porém ainda
medíocre, sem perspectiva de um futuro próspero.
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À luz das acepções de Lukács, o romance é a melhor forma
de expressão da busca da totalidade que expõe a fragmentariedade, pois segundo o autor não encontraremos mais comunhão
social. Logo, o espírito antecipador da arte do qual fala o mesmo
autor parece fazer parte da construção da narrativa em questão
desde o título, revelando um olhar desanimado em direção ao
destino errante do homem e da pátria.

Considerações finais
Em Leite Derramado, Chico Buarque vasculha as memórias
pessoais e sociais através de Eulálio Assumpção cuja trajetória
em derrocada põe em evidência também a história nacional. Nas
linhas do romance, o autor traz uma rica variedade de temas que
convergem entre si montando o quadro do Brasil de ontem e de
hoje que associado às teorias de Lukács permite melhor compreensão no que tange a sociedade e suas contradições.
Leite Derramado oferece um vasto campo de estudo histórico-social que utiliza a memória como estratégia bem como
estabelecimento da obra, posto que o romance é uma narrativa
memorialística individual que relata a memória nacional. Sendo
assim, o presente estudo procurou demonstrar a importância da
obra literária em questão para a compreensão da história da nação, ressaltando a característica imprescindível para o romance:
a memória que surge como artificio indispensável no processo
construtivo tanto do homem quanto da história.
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A BUSCA PELO BELO E O FEIO
NA ESTETIZAÇÃO DO JULGAMENTO

Linda Maria de Jesus Bertolino
Rogério Lima

A narrativa é um caminho construído pela imaginação
para escoar possibilidades. Afinal, quando um autor escreve
um romance ele está selecionando e organizando elementos
para a construção de um mundo. Assim, é a partir da seleção e
organização desses elementos que Luiz Vilela, escritor
mineiro, deixa escoar - nas escritas dos contos a “Confissão” e
o “Juiz”, em Tremor da Terra (1972) – possibilidades ao leitor,
de refletir acer-ca do conceito de justiça na
contemporaneidade, trazendo para o epicentro da discussão: a
mulher, a confissão, a profanação, a penitência, a condenação,
e, enfim, a teatralização do julgamento divino e judicial.
Nestes contos, Vilela estabelece um jogo com o leitor, instigando sua imaginação a pensar - através da ação da confissão e do
julgamento - no caos moral, político e social que representa o
conceito do ato de julgar, punir, absolver e condenar. Portanto, é do
caos do conceito-significação de justiça, que as duas narrativas se
ocupam, de forma a tornar toda a cena, isto é, a totalidade do
julgamento - moral, social, divino e judicial - em uma grande teatralização, materializada através da linguagem literária do autor.

De acordo com Barroso e Veralice (2010), no artigo Epistemologia do romance, a obra literária parte de uma ideia, ela
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é a generalização dessa ideia, e nisso consiste a racionalidade
da obra.
Alinhando-se à ideia desses pesquisadores, enfatiza-se que
Vilela ao realizar o seu projeto literário, o construiu a partir de
um elemento de racionalidade, isto é, o de propor ao leitor
pensar no papel da justiça e nos artifícios divinos e morais
usados na ação do ato de julgar. E, nisso consiste o labor estético
deste escritor, no modo como articulou os elementos narrativos
na escrita dos contos: a “Confissão” e o “Juiz”.
O que Vilela estabelece nestes dois contos com o leitor é um
pacto de reflexão, no sentido de que esse não se atenha, apenas,
ao processo visual do julgamento, mas sim ao conhecimento e a
racionalidade histórica, filosófica e estética do efeito de julgar,
punir, seduzir, condenar e absolver. Elementos judiciais, relativamente, ligados à noção de moral, ética e virtude; e que neste
trabalho serão aproximados à faculdade do Belo e do Feio.
A nossa escolha epistemológica é pensar o conceito de
justiça/julgamento e a sua relação com o belo e o feio, a partir de
um mundo estetizado, isto é, um mundo teatralizado, guiado nos
contos pela moral e pela ética. Pois, entendemos que sendo a
justiça guiada pelo espetáculo (teatro) dos julgamentos morais,
divinos e éticos, ela equivale a uma estética sintetizada e, portanto, controladora. Uma vez que o julgamento moral que dela
resulta, impede a fruição e a evolução do conhecimento.

Sob esse aspecto dizemos, então, que os elementos usados na criação artística a “Confissão” e o “Juiz”, servem para
mostrar que no ato de julgar não há uma racionalidade, o que
há estabelecido na ação de julgar é o pré-julgamento moral e
ético – estabelecido nos contos, através do discurso do padre,
do juiz e de toda a cena do julgamento, de maneira a esvaziar o
conceito histórico e filosófico de justiça – que deveria implicar
em respeito e retidão.
Logo, é nesse sentido que me aproximo do termo “estetização” da justiça, seja ela, divina ou humana. Uso esse termo para
mostrar como Vilela sugere ao leitor perverso, aquele que
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transgredi a leitura e, que por ser crítico, reúne possibilidades
de perceber que o autor, ao realizar a escrita destes contos,
critica o mundo da aparência estética, de maneira a fazer com
que este leitor perceba que o conceito de justiça é ilusório.
E, sendo este conceito ilusório, não há racionalidade no ato
de julgar, punir e isentar. O que há na totalidade desse conjunto é
uma profusão de efeitos estéticos, que na escrita dos contos, nos
induz ao conceito de belo e feio. Assim, é partindo desta lógica, a
saber, a de pensar o belo e o feio nesta estetização, que aqui me
debruço no percurso construído pela imaginação do autor.

Imaginação que permite a mim, leitora, escoar
possibilida-des para sua análise. Afinal, ao dar vida aos contos,
Vilela não diz o que é feio, imoral grotesco ou divino. Eu, é que
na condição de leitora perversa, me proponho a buscar o feio e
o belo, na estetização dos julgamentos: o divino e o judicial.
A beleza e a feiura
Geralmente temos uma imagem de beleza estereotipada,
imagem essa nascida de idealizações - norteadas e explicadas,
principalmente, a partir de concepções clássicas, extraídas das
ideias de Platão, que exibia como belo tudo aquilo que
contivesse todas as regras de proporção ideal.
Esse ideal platônico de perfeição era representado pela
Kallokagathia, termo que comporta em si os léxicos Kállos, traduzido como Belo, e agathós, traduzido como bom, e que implicam
noções simétricas.
Tomás de Aquino em sua Suma Teológica, I, diz que “o belo
é dado, além de correta proporção e da luminosidade ou
clareza, pela integridade, e, portanto, uma coisa [...] deve
exibir todas as características que sua forma deve impor à
matéria” (ECO, 2007, p. 15).
Por simetria (Platão) compreende-se uma correspondência
exata entre a forma e as partes de um todo. Esse todo por sua
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vez, pode ser entendido como integridade (Tomás de Aquino),
termo que origina do adjetivo inteiro e totalidade. Nesse sentido, a concepção de simetria se encontra ligada à integridade,
envolvendo assim o corpo e a alma. Portanto, a ideia de forma,
de belo e de feio, tanto se encontra no corpo, como também
pode se encontrar no espirito.
Logo, é nesse sentido que me aproximo da relação simetria e
integridade, para falar do belo e do feio – corpo e virtudes - na
representação do julgamento divino e humano; a fim de criticar o
papel da justiça. Partindo do principio que este conceito – justiça
- deveria acolher um significado de retidão e respeito.
O julgamento torna-se uma estetização, porque a ideia de
beleza - pensada como ética e moral, nos julgamentos – impede a
fruição, isto é, a razão, fazendo com que representação dos
julgamentos fique somente no efeito estético, de maneira a não
alcançar a lógica dos fatos e das coisas.
Assim sendo, o conceito de justiça na representação das
narrativas, não gera virtude, legitimidade, confiança e, nem conhecimento, é um conceito puramente ilusório. Uma vez que ela
é vista nos contos de forma puramente, artificial, plastificada e
controladora.

Por serem guiados pela moral, nas narrativas dos dois
con-tos, os julgamentos são artificiais e permanecem no
campo da aparência, o que torna a totalidade dos mesmos em
um grande espetáculo, haja vista que tanto no primeiro, como
no segundo julgamento não há uma reflexão. Pois como são
realizados a partir das proporções éticas dos personagens, o
conceito sugerido de beleza e de feiura, são dados a partir das
desproporções, sejam elas morais ou corporais.
Portanto, o conceito de belo e feio (representado nos personagens) nas narrativas - não é lógico, uma vez que não há
reflexão estética sobre os mesmos. Ora, se não há reflexão neste
conceito, então a capacidade de conhecer e de emitir um juízo
estético de valor não comporta razão. Isso porque de acordo com
Kant (apud RORIGUES, 2012), o juízo estético de valor é racional.
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Logo, é nesse sentindo que se desenvolvem as ideias de
moral e de ética, no julgamento da “Confissão” e no julgamento do “Juiz”, para que se possa falar de estetização da justiça.
Justiça esta que se atem, unicamente, tanto no primeiro conto,
como também no segundo conto, ao julgamento moral. De
forma a fazer com que aquilo que deveria ser denominado, no
seu sentido profundo, de justiça – equilíbrio - termine por
esvaziar-se e reduzir-se apenas a uma mera imagem. Tendo
em vista, que o julgamento perde o seu sentido real, restandolhe, apenas, uma sobrecarga de imagens e informações (juiz,
promotores, réu, jurados discursos), cujo único objetivo é a
figuração.
Daí, usarmos aqui neste trabalho não o termo estética, que
compreendemos como forma e razão, e sim o termo estetiza-ção,
entendido como efeito. Partiremos, então, daquilo que o
julgamento causa no leitor, a saber, a sensação, do mundo das
aparências que envolvem a ação da justiça e o ato de julgar.

Nesta estetização o padre e o juiz assumem a posição de
dois deuses soberanos, que reúnem igualmente as mesmas
condições: condenar e perdoar. Assim, no primeiro
julgamento o belo e o feio serão analisados a partir do poder
do primeiro deus soberano, a saber, o padre, que julga e
absolve a partir da virtude e da moral dos personagens. Já no
segundo julgamento, o feio (e o grotesco) será dado pela
totalidade da cena do tribunal e pela postura do juiz.
O elemento – ético e moral - usado para julgar, ou seja,
para dizer o que é bom ou ruim, belo ou feio - nos contos - é
insinu-ado ao leitor comum, como um elemento de validade
universal, haja vista que ele é o único “dispositivo” que pode
absolver ou condenar.
Todavia, sendo ético este elemento, torna-se vazio de racionalidade, o que permite ao leitor perverso vê-lo apenas, como um
juízo de gosto, e não como um juízo estético. Pois, de acordo com
Kant (apud RODRIGUES, 2012), o juízo estético racional é um
juízo que permite a reflexão, de maneira a fazer com que o
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sujeito saia do imediato e transcenda ao conhecimento, e nisto
implica a sua racionalidade.
Nesse caso, dizemos que os julgamentos são executados
junto aos personagens não pela razão, mas pela emoção. Emoção esta, que não traz nenhum conhecimento para o conceito
de retidão e equilíbrio de justiça.
A ideia de belo e feio que acompanha as cenas do julgamento, é usada por Vilela na escrita do texto, de forma unicamente a
aproximar e a comparar o julgamento - executado através da
autoridade do padre e da outorga do juiz - a um espetáculo. De
forma a mostrar ao leitor, que a realidade de justiça, seja ela
divina ou humana, é reduzida, simplesmente, a imagens.

Imagens, que provavelmente, ao longo da história judicial
e, principalmente no mundo contemporâneo, terminaram por
se saturarem, de forma a tornarem-se uma grande ilusão.
“Confissão”: o belo
Segundo Humberto Eco, belo é “tudo aquilo que agrada e
que suscita admiração [...]. Tudo aquilo que em que virtude de
sua forma, satisfaz os sentidos, ou uma beleza espiritual; uma
qualidade da alma, que pode às vezes não coincidir com o
corpo” (ECO, 2007, p. 24).
Pensar no belo em uma perspectiva platônica1 é valorizar
a beleza a partir de uma conformidade simétrica, já na esteira
de Tomás de Aquino, a beleza é espiritual. Partindo desses
dois pensamentos, destaca-se, então, que ambos os conceitos
se apro-ximam, uma vez que os mesmos versam para a mesma
direção: a perfeição da totalidade – corpo e alma.
Na confissão a ideia de beleza, não se encontra ligada, apenas, à justa proporção da corporeidade, e sim a justa proporção
do espirito. Portanto, se encontra ela ligada a valores simétricos,
partindo do principio que o conceito de simetria envolve uma
1
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conformidade das partes com o todo, neste caso esse todo é
aqui representado pelo conjunto matéria e espirito.
É, unicamente, em virtude da beleza da forma corpórea da
moça, que a matéria e o espirito do rapaz padecem. A moça –
segundo os artifícios do julgamento da confissão - invertida de
sexualidade e sedução (elementos considerados na representação como demoníacos) é representada na narrativa vestida com
uma “camisola transparente, de tal modo que permiti ao rapaz
enxergar a nudez” (VILELA, 1972, p. 12). Esse comportamento –
enquadrado e realizado no discurso do padre – lascivo da moça
leva o rapaz, com sua beleza ética e divina, a profanar contra os
valores clericais, e, portanto, morais.
Dessa forma, a mulher é representada na confissão como um
elemento estético de profanação, pecado e tentação. É ela a
causadora da profanação do rapaz contra os valores clericais. É a
moça quem o conduz ao pecado, uma vez que ela representa o
“feitiço do demônio”, pois, é “ele que torna o pecado mais atraente para cativar as almas e leva-las à perdição. Era o demônio
que estava no quarto no corpo da moça” (VILELA, 1972, p. 12).

Esse pecado atribuído, na confissão do padre, à moça
resulta de concepções históricas e filosóficas, que se explicam,
tanto a partir da mitologia grega, como também da gênese da
criação humana, sustentada na teologia cristã. Ambas as
concepções contribuíram para que culturalmente a mulher
fosse posta no epicentro da raiz do pecado.
Como exemplo disso, lembramos no transcurso da história a
personagem de Helena de Tróia em Ilíada, representada na epopeia grega, como a tentação de Péricles. Ainda na cultura grega,
buscamos a representação dada a Esfinge, ser mitológico que
caracterizava a mulher como má sorte e destruição. Mais tarde,
na teologia cristã, Eva é representada como a tentação de Adão.
E, ao longo da história soma-se a estes, outros nomes em
que a mulher é representada como desvio entre o par macho e
fêmea, portanto, é ela uma tentação: Cleópatra e César, Dalila e
Sansão, e Lampião e Maria Bonita. O certo é que essa associação

369

Textualidades e (re)orientação social na América Latina

da figura da mulher ao pecado e à tentação terminou por deixar
marcas negativas na representação da imagem feminina.
Assim, é sob esta ótica que em a “Confissão” a representação do pecado tem como epicentro a figura da mulher. O que é
posto pelo julgamento do padre é o crime da culpa da produção
do pecado da moça. Este é o crime moral da personagem, que se
concretiza na ficção narrativa através dos artifícios retóricos
usados pelo padre, na condição de juiz supremo.
Portanto, é na condição de juiz, que ele pode dizer: “Conte os
seus pecados, meu filho, não sou eu quem está te escutando, mas
Deus Nosso Senhor Jesus Cristo, que está aqui presente, pronto
para perdoar aqueles que vêm a Ele” (VILELA, 1972, p. 09).

Ora, o que se concentra nesse artifício retórico é o poder
de punição e perdão, estabelecido como mérito de retidão e
ética aos merecedores da justiça divina. Em que somente os
merece-dores dessa justiça são considerados belos. E, é nesse
sentido que o conceito de justiça reduz-se à ilusão, uma vez
que não há nenhuma razão, resultando ele, unicamente, de
dádiva, isto é, de iluminação.
Logo, tudo neste julgamento reduz-se a efeitos estéticos,
inclusive os argumentos retóricos usados pelo padre na confissão
- “Eu vi minha vizinha sem roupa... Qual a parte meu filho? Ela
estava sem nada por cima? Já é moça? Ela não te viu? Estava só
fingindo? Ela costuma deitar assim? Você pensou em sai dali?”

(VILELA, 1972, p.11).

Esses efeitos estéticos servem para induzir o leitor a
pensar na imagem da mulher, como - tentadora, pecadora,
libidinosa, sedutora e perigosa. Logo, não poderão ser
tomados, pelo leitor perverso, como racionalidade para julgar,
condenar ou perdoar. Uma vez que eles reduzem a confissão a
uma pura estetização. Todavia, é a partir deles que é sugerida
na leitura do conto a ideia de feio (pecadora e imoral) à moça,
e a ideia de belo à imagem divina do rapaz.
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No conto a moça é representada como um perigo, pois
todo o comportamento lascivo e imoral é posto a ela, que “não
procurou cobrir-se com mais uma coisa [...] mostrando as
pernas. Ela é a promessa desse pecado grave” (VILELA, 1972,
p. 14). Portanto, cabe a ela a culpa, pois são os seus atributos
físicos e morais que desvirtuam a honra do rapaz.
Sendo assim, a construção do conto “Confissão” é realizada
dentro de uma perspectiva crítica, de forma a brincar com os
elementos que envolvem a noção de moral e imoral.

Noção essa, cuja significação implica na ação de virtude,
pureza e iluminação, apresentados no conto como atributos
positivos resultantes do julgamento confessionário. É a
confissão que eleva a representação divina do rapaz e que
termina por lhe proporcionar a beleza espiritual.
Na cena da confissão, o leitor perverso verá que todo o
conjunto belo (virtude, arrependimento e moral) é posto
como prêmio divino à penitência do rapaz. Pois, ainda que seja
ele o responsável pela volúpia, é a moça que é posta na
condição de tentadora.
Nesse sentido, a concupiscência2, isto é, o desejo carnal que
na confissão é representado como pecado, é atribuído à culpa
feminina - mesmo sendo de responsabilidade do rapaz; que peca
contra a castidade divina. A deformidade moral, que na confissão
encontra-se relacionada ao conceito de feio e imoral, é associada
à imagem da mulher, que termina - com sua beleza corpórea por violar a santidade do rapaz.
Segundo Tomás de Aquino, “quanto mais às coisas forem
conforme a medida, à forma e à ordem, mais serão com certeza
bela, ao contrário, quanto menos for conforme à medida, à forma,
e à ordem, mais feia serão (TOMÁS DE AQUINO apud ECO, 2007,
p. 48). Alinhada a esta ideia, direi que neste conto, o feio resulta
da deformidade moral, que o padre agrega à imagem da moça,
apresentada no discurso como pecadora.
2

Termo bíblico, usado para explicar um desejo pecaminoso, ou seja, um desejo que é
contrário a Deus e a Sua vontade.
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Pecado esse, que na escrita do conto, nos reporta ao
primei-ro pecado original, a saber, a profanação da carne.
Ora, quando Tomás de Aquino ressalta que as coisas são
be-las se seguirem a forma e a ordem, encontramos a
característica do belo no estado de graça do rapaz, que através
da confissão reconhece que profanou, mas arrependeu-se.
Visto que “arranjou uma desculpa e foi embora” pensando “na
gravidade da situação” (VILELA, 1972, p. 14).
O que está em jogo é a validade do julgamento divino que
é posto no conto, em que o rapaz para não se privar do caráter
sagrado, isto é, do belo, o que o tornaria imundo e sujo às leis
divinas, confessa-se, penitencia-se e ganha a graça da
salvação, o que o torna bonito aos olhos celestiais.
Portanto, o belo resulta do seu sacrifício, uma vez que
peni-tenciado a sua confissão sugere a resistência dolorosa
contra a figura demoníaca da mulher. Por outro lado, essa
conformidade percebida na imagem do rapaz, sugere a
perfeição do homem, feito a imagem e semelhança de Deus.
Sendo, pois, isso que o torna luminoso e reto, ou seja, bonito.
Nestes termos, é a simetria, a saber, a integridade, adquirida pela penitência e testemunho da fé que gera a absolvição do
rapaz. Isso porque, “no mundo cristão, a santidade nada mais é
que imitação de Cristo. O sofrimento atroz é aquele que dá vida
para testemunhar a fé” (ECO, 2007, p. 98).
O que está em jogo não é a beleza corporal, esta é vista como
a incitação do pecado, ela representa a perdição do homem. O
que está posto é a virtude, é ela que responde pela beleza espiritual – produto da confissão. Pois, é ação do julgamento, realizada
no ato de confessar que arrebata o rapaz à condição de divino e
puro, nisto implica a sua luminosidade, virtude, pureza e beleza.
Então, eis aí o efeito da estetização, onde o julgamento é
realizado sem nenhuma razão, de forma a reduzir-se a uma mera
teatralização, criticando assim a ilogicidade do significado de
julgar e perdoar. Haja vista que a totalidade do julgamento reali-
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zado pelo padre na confissão: retórica confessional, explicação
e defesa da profanação, penitência e isenção; reduz-se a uma
mera profusão de efeitos estéticos, sem racionalidade.
Esta racionalidade é a condição sine qua non para se chegar a um estado de fruição, isto é, de conhecimento. Fator que
entendemos como necessário para se falar do conceito real de
belo, feio e justiça; que deveriam a luz da história dos homens
implicar em razão e equilíbrio.
“Juiz”: o feio que deságua no grotesco
Em o “Juiz” a minha busca se debruça no elemento
estético Feio, é ele que nos guiará neste segundo julgamento.
Elemento este que aqui será explicado a partir da imagem
plástica que forma o conjunto: júri, réu, juiz, a sala (quente e
infernal do tri-bunal), e todo o tumulto da cena do julgamento,
abrindo assim possibilidades para pensar o grotesco, que
caricatura o julga-mento como sendo um grande espetáculo.
Na leitura do Banquete (PLATÃO), é possível verificar no
diálogo platônico - dedicado a Eros e à beleza - as reflexões
filosóficas sobre o belo e o sobre o feio. Nesse diálogo o feio é
identificado como o “não- ser” dado, uma vez que a única
reali-dade é o mundo das ideias, no qual o mundo material é
apenas uma imitação.
Assim, o feio é justificado, nos discursos de Platão, como
sendo algo não dado, uma vez que no mundo das ideias é
negado que existam coisas desprezíveis e impuras. Logo, o
“feio existiria, portanto, exclusivamente na ordem do sensível,
como aspecto da imperfeição do universo físico em relação ao
mundo ideal” (ECO, 2007, p. 24).
Ora, nessa ideia de beleza grega, todos que não encarnem a
simetria e a integridade, ou qualquer acontecimento, corpo ou
objeto que insinue desarmonia (confusão) é dado como feio. É
assim, que me aproximo desta característica do feio, para analisar em o “Juiz”, a baixeza moral (dos jurados, do promotor e do
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juiz) que assim se apresentam na representação do
julgamento do réu, acusado de ter assassinado a mulher com
dez facadas e de ter decepado lhe a cabeça.
Em o “Juiz”, a feiura não se explica somente a partir da
baixeza moral da cena do julgamento. A feiura é denunciada,
tanto a partir do interior dos personagens e dos seus fluxos de
consciência, como, também, a partir das características físicas e
comportamentais dos mesmos: “O juiz imóvel e numa estranha
aparência de quem os olhos esbugalhados [...] defere um tapa na
própria cabeça calva, reluzente de calor [...] seguindo com o olhar
uma impertinente mosca” (VILELA, 1972, p. 15).

Nesta outra passagem a imagem plástica do julgamento e
a descrição da sala, sugere ao conceito de justiça uma noção
de bagunça e espetáculo. Pois, o que se percebe na sala é:
[...] um promotor com a mão esquerda apoiada na tribuna, esfrega, ou antes, desliza pelo rosto [...] gotejando de
suor [...] é um tossir abafado e cansado pela sala do júri,
ascender de cigarros, mexer nas cadeiras duras e sem
conforto num rangido que se repete como por imitação
deliberada, cômica, monótona e aborrecida, conversas

à meia-voz, rostos que se voltam na direção da porta
tampada de gente. (VILELA, 1972, p. 14)

As cenas dadas neste conjunto do julgamento abrem possiblidades na narrativa, para que se desague no grotesco e no
caricaturado. Pois lembrando aqui Michel Bakhtin, em a Cultura
na Idade Média e no Renascimento (2013), o exagero, o tumulto,
as deformações e o cômico, são os elementos que respondem
pela representação na composição do grotesco.
Nesse sentido, dizemos que a imagem da bagunça, isto é, do
tumulto dado na representação do julgamento no tribunal - a
sala tumultuada e quente, a imagem do juiz com a gravata e as
roupas amarrotadas, e, mais a frente, a descrição da cabeça de
um dos júris (grande) que se contrapõe a proporção do corpo do

374

Textualidades e (re)orientação social na América Latina

anão (pequeno), tanto ajuda a construir no texto a imagem do
grotesco e do caricaturado, como também concorrem para
que o julgamento seja visto como um grande espetáculo, isto é,
como uma forma de estetização do ato de julgar e punir.
Enfim, é toda a totalidade dos acontecimentos que se desenha na cena do julgamento, que concorre para descrever o
exagero e o cômico na teatralização na ação de julgar, de
forma a sugerir a deformação e a caricatura, tanto a dos
personagens, como a caricatura da justiça. Sendo, pois, esta
totalidade que responde pelo o Feio em o “Juiz”.
De acordo com Rosenkranz, a “boa caricatura insere o
exa-gero como um fator dinâmico que envolve a totalidade e
faz com que o elemento de desorganização formal torne-se
orgânico [...] a caricatura é o ápice na forma do feio”
(ROSENKRANZ apud ECO, 2007, p. 152).
Logo, o que está posto como feio no julgamento, é a imagem
caricaturada da desorganização do conjunto justiça, que envolve:
o descrédito, a avacalhação, o desrespeito à imagem torta da
noção de julgar, a imagem do acusado - “franzina do acusado de
mãos enfiadas entre as pernas juntas [...] de olhos grandes e
amarelados [...] que fixa um crucifixo sujo de moscas, apagado,
ignorado, e como inexistente na sala” (VILELA, 1972, p. 16), e das
pessoas que foram à sala do tribunal, apenas, para ver o circo dos
outros, tornando a justiça uma grande espúria.
Este é, portanto, o reflexo da imagem estetizada e negativa da
justiça - representada no conto como um grande espetáculo,
portanto, feio e imoral. E, como menciona o pesquisador Barroso, “o
mundo estetizado é o mundo do espetáculo” (BARROSO, 2003).

Assim, no mundo judicial não há lógica na ação de julgar,
visto que a representação do julgamento – que deveria ser
ínte-gro - transmuda-se para uma grande comicidade.
Então, aquilo que deveria ser tomado como justiça, a saber,
retidão e equilíbrio, que a meu ver equivale à simetria e à integridade. É metaforizado por Luiz Vilela, como uma grande de-
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formidade entre as partes (a retórica, as acusações e a
punição), aleijando assim todo o conjunto que responde pela
representação do julgamento.
Se o primeiro julgamento é realizado no conto a partir da
justiça divina, o segundo dá-se a partir da justiça dos homens.
Entretanto, tanto em um como no outro, a figura da mulher é
quem desencadeai a representação da condenação ou da absolvição. Se na “Confissão” é a mulher que desencadeia a ida
do rapaz ao confessionário, no “Juiz”, novamente, é a mulher o
pivô do julgamento; é em virtude do seu assassinato que o
homem é conduzido ao banco dos réus.
Assim, a narrativa dos dois contos se vale da figura feminina para falar do pecado e do perdão. Se no primeiro conto, o
pecado resulta da volúpia da mulher, no segundo conto, o
“julgamento é de um homem que matou a mulher com dez
facadas e depois decepou lhe a cabeça” (VILELA, 1972, p. 17).
Portanto, nas duas ficções narrativas a mulher é representada
como o epicentro da desordem do mundo - aquela que desestabilizou o paraíso.
Logo, na escrita dos dois contos, o pecado se torna um
elemento relevante na análise, haja vista que na “Confissão”
ele foi desencadeado pela sexualidade da moça, e já no “Juiz” é
representado através do elemento morte. Elemento este,
parti-cularmente sensível, visto que envolve a relação: plano
espiritual e terrestre. Sendo assim, ele envolve pecado,
arrependimento, perdão, consciência e julgamento.
Na condição de leitora perversa, direi que Vilela realiza uma
crítica feroz ao transcurso da história da mulher. Se pensarmos
que o segundo grande pecado veio ao mundo através da morte
de Caim e Abel, nascidos do ventre de Eva - segundo a teologia
cristã – então a mulher é responsável, mais uma vez, por tra-zer
o pecado ao mundo. Assim, novamente, a figura da mulher neste
segundo conto é enquadrada como tentação. Em o “Juiz”
é o elemento morte que traz para a análise o feio, representado
pela monstruosidade, tanto a do condenado pelo crime bárbaro,
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como a das cenas do tribunal (cheio e sujo), a do anão e, a do
juiz (gordo e com os cabelos cheios de brilhantina).
A deformidade da justiça - que implica em uma não simetria, portanto, ela se constitui como feia – serve para mostrar o
monstruoso, o grotesco, o caricaturado, elementos que forma o
feio, e que são dados de várias formas na racionalidade do texto.

Vejamos:
Um velho gordo (o único sem gravata) é ligeiramente
cutucado [...] olha assustado ao redor [...] passando a
mão pela a cara de barba crescida e depois pelo
pescoço em-papado de suor [...] o companheiro ao lado
baixinho, anão [...] a cabeça brilhando de brilhantina
havia encostado, e depois olha também com nojo para
o companheiro ao lado. (VILELA, 1972, p. 16)

O que é proposto nesta representação acima é o feio, que é
dado pela imagem da descrição suja e disforme da corporeidade
– grande do velho gordo e pequeno do anão. Essa disparidade
corporal, juntamente com toda a cena do julgamento serve
para caricaturar o julgamento, contribuindo assim para a
imagem do feio.
A disformidade dos corpos e a imagem dos acontecimen-tos
da sala do júri representa o aleijão da justiça. Pois, como a
imagem da sala do tribunal - as desproporções corporais dos
personagens, posto como defeitos físicos - a justiça também é
defeituosa na ação do punir, condenar e absolver. Daí ser ela
apre-sentada no conto como caricaturada, haja vista que a
caricatura “não reside em enfeitar o objeto, mas sim enfeá-lo,
enfatizando certos traços até a deformidade” (ECO, 2007, p. 152).
A monstruosidade, tais como: o assassinato, os comportamentos e as imagens de sujeira física e psicológica, aparecem sob
a forma diabólica e terrificante para criticar o conceito de julgar,
punir e condenar. E, é ela que ajuda a trazer o feio para o interior
dos personagens e para o julgamento, de forma estabelecer o
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esvaziamento do conceito de justiça como verdade, tornandoa meramente uma estatização.
Diz-se, então, o feio, portanto, no “Juiz” representa o sinal
da degenerescência, da confusão, da forma de dissolução, da
composição, e de tudo aquilo que torna a justiça e a sua ação
de julgar, em um grande espetáculo. Nisso, portanto, reside a
estetização do julgamento aqui trabalhada.
Conclusão
Embora, historicamente a palavra justiça encontre-se ligada
aos elementos: ordem, prudência, equilíbrio e respeito. Hoje, na
contemporaneidade, diante de tantos desencantos e impunidades, o seu conceito se dessacralizou, tendo em vista que perdeu a
beleza, o compromisso e a razão. Assim, nisso consistiu a escrita
deste trabalho, buscar no percurso dessa criação artística de Luiz
Vilela, possibilidades para se pensar o conceito real de justiça e
os artifícios postos como verdade única no ato de julgar.

Referências
AGAMBEN, Giorgio. O que é o contemporâneo? E outros ensaios. Trad.
Vinicius N. Honesko. Chapecó: Argos, 2009.
BAKHTIN, Mikhail. A cultura popular na Idade Média e no
Renascimento: o contexto de François Rabelais. 8ª ed. Trad. Yara
Frateschi Vieira. São Paulo: Hucitec, 2013.
BARTHES, R. Aula. In. DALVI, Maria Amélia. Trad.: L. Perrone Moisés. São

Paulo: Cultrix, 1979.
BARROSO, Wilton. Elementos para uma epistemologia do romance. In
Colóquio: Filosofia e Literatura, 2003, São Leopoldo, Unisinos.
_______VERALICE, Maria. Epistemologia do romance: uma proposta
metodológica possível para uma análise do romance literário. Artigo
disponível em: < file:///C:/Users/Ana/Downloads/artigo%20ECO, Humberto. História da feiura. Trad. Eliana Aguiar. Rio de Janeiro:
Record. 2007.
RODRIGO, Duarte (Org.). O belo autônomo: Textos clássicos de estética.
Belo Horizonte: UFMG, 2012.
VIVELA, Luiz. Tremor de terra. Rio de Janeiro: Gernasa, 1972.

378

Textualidades e (re)orientação social na América Latina

IMAGENS DE SI: REPRESENTAÇÕES DA ALMA
HUMANA EM GUIMARÃES ROSA

Islara Floriana Mendes
Willian Alves Biserra

Introdução
O conto de Guimarães Rosa narra a experiência vivenciada
pela personagem, de uma busca por conhecimento interior,
enxergar além das aparências constituídas pelo homem em seu
meio social. Para tanto, se confronta com o espelho a fim de realizar um experimento científico sobre si, obedecendo a algumas
etapas até deparar-se com o invisível. Esse conto, apesar de não
contar com grandes aventuras e desfechos, proporciona uma
reflexão acerca do caráter abstrato humano, além de apresentar
a constituição de um desafio interior, que se concretiza para a
ciência e para o próprio indivíduo ao labutar com o obscuro cotidianamente, esse duplo que também é caracterizado no conto,
sua dualidade e seu confrontamento.
Provavelmente a presença do zeitgeist, seja uma discussão
cada vez mais recorrente na contemporaneidade - apesar de se
fazer presente há muito, como na máxima socrática “conhece-te a
ti mesmo” - posto que o homem além de buscar conhecimento
científico sobre o assunto, tem passado a buscar o autoconhecimento. Inúmeras áreas de estudo vêm se dedicando na tentativa
de compreender a complexidade do saber, dentre elas a Litera-
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tura. Segundo Eunice Gai (2005, p. 88), o filósofo Aristóteles,
afirma que a imitação citada por Platão, é característica tanto
do ser humano quanto da poesia, equivalendo a um método de
conhecimento artístico.
Aristóteles (Gai, 2005) atenta para o aspecto emocional que
a arte proporciona considerando, assim, o caráter catártico e a
capacidade de interferência na mente do indivíduo como sendo
parte considerável do conhecimento que a Arte proporciona.
Portanto, “[...] todo conhecimento é autoconhecimento” (GAI,
2005, p. 63), posto que a Arte oferece ao indivíduo a oportunidade de perceber melhor o mundo e a si mesmo. Quando numa
situação cotidiana o indivíduo é levado a pensar e descrever
características próprias, em determinada medida é incômodo
para algumas pessoas, tendo em vista que pensar o si requer
maturidade interior e autoconhecimento suficientes. Um exercício que não é simples, nem confortável, talvez por essa razão
é realizado com pouca ou nenhuma frequência. Encontrar ou
confrontar o eu interior exige, antes de tudo, coragem para
desfazer-se das máscaras e enxergar a essência real do que
existe internamente.
A visibilidade da psicanálise tem aumentado, neste sentido,
este trabalho visa compreender o conto O espelho, de Guimarães
Rosa à luz das teorias junguianas. Jung, psiquiatra, discípulo
de Freud, mais tarde por divergência de ideias fundamenta
sua teoria nos conceitos de inconsciente individual e coletivo,
con-cepções que fornecem embasamento científico para o
estudo da literatura de Rosa, também médico e escritor.
A leitura de João Guimarães Rosa embasada por Jung amplia
o entendimento de ambos os campos do conhecimento, tendo em
vista que a literatura, por si só, é um grande espelho da sociedade, da história da humanidade e do indivíduo. Por ser uma
forma de expressão do pensamento, da realidade e emoções, em
um dado momento da vida “a literatura é parte inseparável da
cultura, não pode ser entendida fora do contexto pleno de toda a
cultura de uma época” (BAKHTIN, 2015, p. 360). Por essa razão,
pensar a literatura como parte integrante da cultura e da

380

Textualidades e (re)orientação social na América Latina

sociedade esclarece o seu papel no que diz respeito às questões
humanas. Desse modo, nas palavras de Antonio Candido:
[...] as manifestações artísticas são coextensivas à própria
vida social, não havendo sociedade que não as manifeste
como elemento necessário à sua sobrevivência, pois,
como vimos, elas são uma das formas de atuação sobre o
mundo e de equilíbrio coletivo e individual. São, portanto,
socialmente necessárias, traduzindo impulsos e necessidades de expressão, de comunicação e de integração que
não é possível reduzir a impulsos marginais de natureza
biológica (CANDIDO, 2006, p. 61)

Em comparação a essa explanação de Candido, em Guimarães Rosa observa-se a oportunidade de visualizar o ser em sua
abstração inconsciente, por meio do viés junguiano, ao reforçar
as impressões ou intenções que germinam no texto. Em Paulo
Freire (1982) pode-se compreender o conceito de que a leitura
de mundo precede a leitura da palavra, em concordância com a
concepção de que ler é também compreender a realidade à nossa
volta e, por consequência, nós mesmos. A literatura é libertadora,
neste contexto, tanto para o leitor quanto para o escritor que são
capazes de sentir, intuir e pensar o papel dos textos literários
como fontes de conhecimento humano.
O que Candido propõe é essa atuação individual e coletiva,
equiparando-se aos espelhos no que diz respeito à tentativa de
representação dos fatos, da vida, do real. Portanto, “se tomarmos
o cuidado de considerar os fatores sociais (como foi exposto) no
seu papel de formadores da estrutura, veremos que tanto eles
quanto os psíquicos são decisivos para a análise literária”
(CANDIDO, 2006, p.13). A natureza das relações sociais com a individualidade comporta força criativa ao se estabelecer relações
entre as palavras do texto, o sentimento do leitor e a capacidade
de pensar a realidade através da literatura.
Para tanto, inicialmente será apresentado um resumo introdutório sobre a obra a ser analisada, seguida de uma visão geral
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acerca do objeto espelho e seus significados. Na sequência,
será elaborada uma descrição da descida aos infernos
enfrentada pelo narrador de O espelho relacionando o trajeto
percorrido durante o texto às teorias de Carl Jung.
Espelho, espelho meu: simbologia, função e representações
Como relacionado anteriormente o espelho comporta uma
simbologia que na concepção junguiana, é necessária para a
elaboração do conto analisado, além de perceber a abordagem e
significações acerca da psique e da literatura, representada no
conto de João Guimarães Rosa. No conto analisado, o espelho tem
papel central na jornada em que o narrador penetra. São nos
espelhos “de parede, o outro de porta lateral” (ROSA, 1988, p.
79) em um “lavatório de edifício público, por acaso” (ROSA,
1988, p. 79) que o indivíduo recebe o chamado, conforme escreve Joseph Campbell (1997), para a sua aventura, que é descrita
por ele como a jornada do herói. E aceita. Não por acaso o título
do conto recebe o nome do objeto; ele se torna a ferramenta do
despir, intenciona revelar, refletir. A palavra espelho é originária do latim speculum, que por sua vez, vem de spectare, olhar,
observar dando procedência a outros tantos significados como:
spectrum (visão, imaginação, simulacro), specularia
(vidro, vidraças), spectacles (óculos, em inglês), também
espetáculo, espectador. Gerou, sobretudo, especulação.
Que entrou na linguagem moderna pela porta da filosofia:
reflexão, contemplação, indagação, dúvida. (DINES, 1999)

Pela etimologia da palavra já é perceptível sua raiz com o
tema da visão, observação, contemplação, indagação. Tudo isso
condiz com o exercício do autoconhecimento, posto que o espelho é comumente usado para auto-observação, afinal olhar para
um espelho supõe encarar a nossa própria figura. Neste caso, a
apreciação da própria imagem vai muito além do vislumbre
estético daquilo que é superficial, pois “o espelho, ferramenta
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da vaidade e da circunstância, deu nome à manifestação máxima
da condição humana -pensar, cogitar” (DINES, 1999). Por meio
do espelho especula-se, pesquisa-se o eu e a imagem que nem
sempre são pares tendo em vista a dualidade humana.
Ao longo da história o espelho tem se tornado alvo de simbolismos e acepções diversas, tornando-se cada vez mais presente nos mitos – que assim como espelho pode possuir caráter
pedagógico -, no dia a dia e mesmo nos conceitos e reflexões da
sociedade. No que tange aos mitos e contos de fadas, as histó-rias
infantis apresentam o espelho como mágico, revelador dos
segredos, dá respostas – nem sempre como se espera. No filme
Alice através do espelho, esse objeto mágico é tratado como portal para outro mundo que apenas a protagonista pode acessar,
uma realidade que pode significar uma viagem ao interior da
personagem. Guimarães Rosa também explora alguns
aspectos da significação contingente do espelho e a sua
presença nas crenças, contos de fadas e mitos, entre outras
manifestações culturais. De tal modo escreve:
Não se costumava tapar os espelhos, ou voltá-los contra a
parede, quando morria alguém da casa? Se, além de os
utilizarem nos manejos da magia, imitativa ou simpática,
videntes serviam-se deles, como da bola de cristal, vislumbrando em seu campo esboços de futuros fatos, não
será porque, através dos espelhos, parece que o tempo
muda de direção e de velocidade? (ROSA, 1988, p. 78-79)

No campo dos mitos, temos em Narciso, a representação do
espelho pelo lago onde a personagem contempla o próprio refle-xo
e acaba encontrando a morte devido à sua vaidade, revelando o
quão perigoso pode ser o exercício de conhecer a si mesmo. Por
esse motivo, Jung (2002) denomina descida aos infernos,
justamente o processo arriscado de olhar para dentro e de buscar

enxergar a verdade crua, em muitos casos, desestabilizadora.
Esta é a jornada narrada por Guimarães Rosa em O espelho, a
coragem de realizar a travessia em busca da sua verdade. Ade383
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mais, coexiste aí a associação do espelho, os specula medievais
(FIGUEIREDO, 2012, p. 34), como sendo o reflexo de um
padrão a ser imitado no intuito de corrigir comportamentos
inadequados, além da ligação com a vaidade, por exemplo.
Na concepção de Jónsson citado por Figueiredo (2012),
coe-xistem aí duas funções para o espelho, que podem ser
analisadas como matrizes. O autor demonstra que a
introdução dos testes junguianos para analisar a jornada do
ser para se encontrar e revelar sua busca pelo
autoconhecimento são percebidos quando Figueiredo cita:
Jónsson (1995, p. 60) chega a duas funções matrizes que
tratam o espelho a) como instrumento do conhecimento
de si próprio em via de um melhoramento físico e moral;

b) como objeto de visão indireta, que revela aquilo que
não pode ser visto naturalmente, i.e., sem o seu emprego. O espelho também estivera sempre associado ao
erotismo, ligado à luxúria e à vaidade. (JÓNSSON apud
FIGUEIREDO, 2012, p. 28)

Se o espelho possui a capacidade de oferecer ao homem uma
visão de um ideal a ser alcançado e da imagem de si próprio,
então se trata de um objeto externo cujo papel é primordial ao
ser humano, em sua jornada por compreender-se, constituir-se.
Assim sendo, “pode-se dizer que o homem tem uma necessidade
estética absoluta do outro, do seu ativismo que vê, lembra-se,
reúne e unifica, que é o único capaz de criar para ele uma personalidade externamente acabada; tal personalidade não existe
se o outro não a cria [...]” (BAKHTIN, 2015, p. 33). O outro é aqui
representado pela figura do espelho que cumpre a função de
revelar a personalidade ao protagonista:
[..] é um desdobramento do simbolismo do autoconhecimento. Aliado a ele, está o espelho da alma, que conjuga
as propriedades, mesmo porque correspondentes, do
espelho de visão indireta e do espelho do conhecimen-
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to de si próprio. Enquanto o espelho modelo reflete a
imagem ideal que torna a correção possível, o espelho
da alma consiste em considerar que, se a alma se
revela nas atitudes exteriores, de algum modo, ela
reflete a si mesma. (FIGUEIREDO, 2012, p.31)

Essa necessidade do outro se deve ao fato do homem ser
um indivíduo social ou, nas palavras de Aristóteles, um animal
político. O homem, nesse sentido, é um ser capaz de exercitar
o pensamento e se realizar na coletividade. Por essa razão
constrói sua personalidade, seu pensamento a partir do outro
em um devir contínuo. Isto é:
Instituições como a família e a escola, juntamente com
bens culturais como a literatura oral ou escrita, atuam
como meios de interação social, em virtude de que a
aquisição cognitiva e social coexistem. Ou seja, para o ser
humano entender-se como indivíduo, precisa compreender o contexto que o envolve e compreender-se no
contexto. De acordo com a concepção vygotskyiana, a
ligação entre o homem e o social é intrínseca, dado que o
sujeito é decorrente do coletivo, e este é constituído pela
soma de individualidades. (RAMOS, 2005, p. 137)

Em vista disso, é possível conceber a literatura para o leitor
como um espelho que permite realizar, por meio da leitura, a
mesma ação da personagem: olhar para dentro. Quando Carl
Jung (2002) insere mitos em seus trabalhos, abre espaço para se
discutir Literatura e Psicanálise. A arte literária oral e os mitos,
por exemplo, transmitidos por gerações, são uma espécie de
memória vicária ao mesmo tempo que também uma memória
mediada, e inseridas no inconsciente coletivo, promovendo o
desenvolvimento de habilidades cognitivas que serviam para fins
didáticos também. Então, “em relação à construção de identidade, ressaltamos que valores como honestidade, por exemplo, são
gradativamente construídos pelo homem, por meio de diferentes
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interações culturais, mas entre elas destacamos a narrativa oral
de cunho popular” (RAMOS, 2005, p. 138). Independentemente
de ser oral ou escrita, a literatura corrobora na formação do
indivíduo e da sua consciência. Partindo desse pressuposto, a
leitura literária funciona também como um espelho para seus
leitores, ao reconhecer, constituir e descobrir a si mesmo, tal
como a personagem faz no conto analisado.
A narrativa é uma forma de propor conhecimento
caracte-rizado pela possibilidade que lhe é inerente de
fazer com que o leitor o vivencie através dos fatos
narrados, não se tratando, nesse caso, de aquisição, mas
sim de experiên-cia. E a narrativa parece ser o modo pelo
qual a vida se desenvolve. Uma vida não se define, não se
conceitua, uma vida tem história. (GAI, 2005, p. 104)

A literatura também é fonte de conhecimento tanto de
mundo quanto de si próprio do mesmo modo que o espelho justamente por levar a questionar, refletir. Logo, a leitura literária
pode ser compreendida como uma possibilidade de descida aos
infernos, pois é um caminho que se segue e de onde não mais se
pode sair igual. Na leitura, “é entre o ‘eu’ e o ‘outro’ que se move
a fruição e a cognição do texto” (PERKOSKI, 2005, p. 116),
conferindo caráter dialógico na relação leitor-texto em que um
modifica o outro em um contínuo processo de (re)construção,
dado o atributo inacabado do homem e do texto.
Isso posto, “a leitura parece colocar-se, naturalmente, como
viático à compreensão, como seu arauto ou equivalente e,
portanto, como caminho para o conhecimento, como caminho
para a descoberta e para a emergência do autoconhecimento”
(OLMI, 2005, p. 23). Dessa maneira, ao mesmo tempo em que há
a narrativa de um processo de autoconhecimento através do
espelho no conto de Guimarães Rosa, há por meio da leitura um
processo parecido ocorrendo com o leitor.
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Diante do espelho: Guimarães
pensamentos jungianos

Rosa

à

luz

dos

Jung era psiquiatra, e é a partir das suas experiências
relacionadas a pacientes com problemas mentais que vai
revisitar o conceito de arquétipo e inaugura a denominação de
inconsciente coletivo. Como o próprio autor menciona,
“arquétipo nada mais é do que uma expressão já existente na
Antiguidade, sinônimo de ideia no sentido platônico” (JUNG,
2002, p. 87). Neste sentido, o arquétipo é uma espécie de uma
matriz idêntica a todos os povos e culturas humanas, podendo ser reconhecidas até mesmo por pessoas sem controle de
suas faculdades mentais – os pacientes de Jung por exemplo
- apesar de não terem conhecimento ou contato com outras
culturas e seus símbolos.
A partir de então, Jung navega pelas distintas manifestações
culturais e religiosas, tradições, mitos em busca de respostas
visto que “é a superstição fecundo ponto de partida para a pesquisa” (ROSA, 1988, p. 79). Para Jung (2002), a psique humana
não surge do nada e não é, em princípio, um nada a ser preenchido depois do nascimento. O estudioso acreditava que mesmo
um recém-nascido é portador de uma mente complexa em que já
permeiam heranças impossíveis de serem ensinadas a cada novo
ser, assim como seria inconcebível “a concepção primitiva de que
o Sol que nasce pela manhã é diferente daquele que se pôs na
véspera” (JUNG, 2002, p.90).
Portanto, na psique já reside um tipo de herança que por
ser comum a todos, recebe o nome de inconsciente coletivo, sendo este último a imagem do mundo que existia muito antes da
nossa chegada. Sendo assim, Jung (2002, p. 15) declara, “ optei
pelo termo ‘coletivo’ pelo fato de o consciente não ser de natureza individual, mas universal; isto é, contrariamente à psique
pessoal ele possui conteúdos e modos de comportamento, os
quais são ‘cum grano salis’ os mesmos em toda parte e em todos
indivíduos”. É nessa imagem em que os arquétipos se instituem.
Não se nasce sem história, se nasce em um contexto específico
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com histórias também específicas, que controlam inclusive o
comportamento do homem.
Para aquém do inconsciente coletivo está o inconsciente
individual, pois os símbolos ou arquétipos, possuem uma carga
mais particular também, devido às experiências pessoais de cada
sujeito e construído após o nascimento quando do contato com o
mundo em que habita. A esse respeito afirma Jung:
[...] pouco a pouco foi-se abrindo caminho à intuição de
que o pensar, a razão, a compreensão, etc., não são processos autônomos, livres de qualquer condicionamento
subjetivo, apenas a serviço das eternas leis da lógica, mas
sim funções psíquicas agregadas e subordinadas a uma
personalidade. (JUNG, 2002, p.88)

Os arquétipos “[...] não se difundem por toda parte
mediante a simples tradição, linguagem e migração, mas
ressurgem espon-taneamente em qualquer tempo e lugar, sem
a influência de uma transmissão externa” (JUNG, 2002, p. 90).
Com base no exposto anteriormente, pode-se compreender o
espelho como sendo um objeto arquetípico ressurgindo de
diferentes maneiras nos contos de fadas, mitos, Literatura etc.
Faz parte do inconsciente coletivo o fascínio pelos mistérios
humanos, pelo desvendar o oculto – a alma - desde os tempos
mais remotos. É um desejo ainda a ser alcançado pelo homem
que anseia ver-se por completo e sair do status de inacabado sob o viés bakhtiniano - tomando o espelho como objeto
símbolo desse desafio. Em vista disso, Carl Jung afirma que:
O fato de que os mitos são antes de mais nada manifestações da essência da alma foi negado de modo absoluto
até nossos dias. O homem primitivo não se interessa pelas
explicações objetivas do óbvio, mas, por outro lado, tem
uma necessidade imperativa, ou melhor, a sua alma inconsciente é impelida irresistívelmente a assimilar toda
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experiência externa sensorial a acontecimentos anímicos.

(JUNG, 2002, p. 16-17)

O espelho representa tanto a fonte do conhecimento da
verdade quanto o perigo desse saber, o mágico e a vaidade, o
portal para outro mundo e o azar, manifestando, dessa
maneira, a ambivalência natural dos arquétipos. Os olhos,
popularmente tratados como espelhos da alma, para Rosa
(1988, p. 78) “os olhos, por enquanto, são a porta do engano”.
É através desse item ambíguo, pois “são para se ter medo, os
espelhos” (ROSA, 1988, p. 78), que o narrador de Guimarães
Rosa descerá aos infernos e enfrentará suas sombras.
Em princípio, a personagem do conto busca o desnudamen-to
completo. Intenta livrar-se das máscaras que formam várias
camadas em torno de si e precisam ser transpostas, uma a uma,
para alcançar o cerne do ser. Despir-se é condição fundamental na
descida ao mundo inferior, como comprova o mito da deusa Ina-na,
que para atravessar os portões necessitou abrir mão dos seus
adornos de rainha. Não se trata de dispensar apenas o material, mas
também, de desapegar-se daquilo que o mundo impregna no
indivíduo. As máscaras, utilizadas em diversas culturas, são para
nós o mesmo que as vestes são para a deusa Inana, camuflagem da
essência do indivíduo e revela apenas parte deste sujeito ou daquilo
que este último deseja mostrar. Isso sugere a existência de um
duplo entendido como “posições contrárias em luta cons-tante
entre si” (SOUZA, 2005, p. 16), representado neste caso pela luta
perpetuada por todo o conto pelo homem que encara o espelho: o
homem em sua profundidade versus o homem em sua
superficialidade; o eu verdadeiro versus o eu construído.

Com o narrador do conto analisado isso ocorre quando de
seu experimento em desconstruir a imagem de si afastando-se da
onça, animal com o qual julga ser parecido ou possuir alguma
herança, e dos elementos hereditários. A própria simbologia da
onça, animal de poder, astuto, observador, ambíguo como o
espelho - pois amedronta e, concomitantemente impõe respeito remete a observação e sugere estar à espreita como vigilante
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do conteúdo ao qual se busca ou se caça. Entre tentativas e
erros a personagem sem nome – se torna assim neutra e
identificável com qualquer pessoa, além de ocupar status
diferenciado - en-cara o espelho e não vislumbra o seu reflexo.
Vale lembrar neste ponto o mito de Narciso, morto ao ousar
encarar a própria imagem nas águas do lago previamente advertido de que, como narra João Guimarães Rosa (1988, p. 78),
“viveria apenas enquanto a si mesmo não se visse” enquanto a
personagem roseana parece morrer alegoricamente ao desaparecer. Sobra o nada como se não possuísse uma existência autônoma, sugerindo que o ser humano deriva de algo pré-existente e
comum ao coletivo conforme a afirmativa de Jung de que já se
nasce com história e, nos termos roseanos, “nem no ovo o pinto
está intacto” (ROSA, 1988, p. 81). Assim sendo, quando se
recorre a Bakhtin constata-se que ir além de si é também parte
do caminho para o autoconhecimento, uma vez que:
[...] o próprio homem não consegue perceber de verdade
e assimilar integralmente nem a sua própria imagem externa, nenhum espelho ou foto o ajudarão; sua autêntica
imagem externa pode ser vista e entendida apenas por
outras pessoas, graças à distância espacial e ao fato de
serem outras. (BAKHTIN, 2015, p. 366).

Por assim dizer, a expressão “outras pessoas”, citada acima,
carece de ser compreendida em seu sentido mais amplo, em que
haja possibilidade de incluir nesse conceito tanto os indivíduos
outros, quanto todo o arcabouço cultural e mitológico dos quais
fazem parte, “onde vivencio o outro em mim, e o outro que não
sou, me vivencia” (JUNG, 2002, p.32). De acordo com Bakhtin
(2015) o homem está em constante vir-a-ser, é uma criatura
inacabada em eterno ato de alcançar (e de desejar), sendo a
personagem do conto em questão um exemplo disso quando
“pouco a pouco, no campo-de-vista do espelho, minha figura
reproduzia-se-me lacunar, com atenuadas, quase apagadas de
todo, aquelas partes excrescentes” (ROSA, 1988, p. 81).
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O procedimento do olhar interior, leva tempo e é árduo,
“uma vez que o espelho do conhecimento de si próprio cobra do
indivíduo a consciência de seu estado real e o esforço para que se
chegue ao ideal” (FIGUEIREDO, 2012, p. 30). Nesse aspecto, as
terapias holísticas, religiões e práticas como a Yoga, anseiam por
promover a conexão do eu interior com sua representação
exterior, e a partir disso alcançar o ideal de vida almejado. Então:
O encontro consigo mesmo significa, antes de mais nada,
o encontro com a própria sombra. A sombra é, no entanto,
um desfiladeiro, um portal estreito cuja dolorosa exiguidade não poupa quem quer que desça ao poço profundo.
Mas para sabermos quem somos, temos de conhecer-nos
a nós mesmos[...] (JUNG, 2002, p. 31).

Esses “exercícios espirituais” surgem no conto, quando da
procura do narrador de Rosa, e também na vida contemporâ-nea
em que tais questões carecem de receber maior atenção, e assim
como o espelho, traduzem a mentalidade de uma época. Por
outro lado, olhar para o espelho no intuito de saber o que se é, e
assim buscar a própria transformação remete novamente à ideia
do modelo a ser seguido. Na Antiguidade o espelho tinha um fim
moral; da mesma forma germina da Bíblia o arquétipo do homem
e seu comportamento à imagem e semelhança de Deus, servindo
a fins pedagógicos de humanização como sendo um padrão a ser
adotado (FIGUEIREDO, 2012, p. 33).
Na sabedoria popular, os olhos são o espelho da alma. Partindo desse pressuposto, João Guimarães Rosa (1988, p. 79) revela o
seguinte sobre o encarar “olhos contra os olhos. Soube-o: os olhos
da gente não têm fim. Só eles paravam imutáveis, no centro do
segredo. Se é que de mim não zombassem, para lá de uma máscara.
Porque, o resto, o rosto, mudava permanentemente”. Pelos olhos se
vê o interior, pois o rosto, as máscaras, as vestes, os ornamentos
transmutam-se, tanto que uma das condições para a deusa Inana
descer ao inferno é retirar os adereços utilizados. Somente assim
mostrar-se-á a face verdadeira. Afinal:
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Quem caminha em direção a si mesmo corre o risco do
encontro consigo mesmo. O espelho não lisonjeia, mostrando fielmente o que quer que nele se olhe; ou seja,
aquela face que nunca mostramos ao mundo, porque a
encobrimos com Ά persona, a máscara do ator. Mas o
espelho está por detrás da máscara e mostra a face
verdadeira. (JUNG, 2002, p.30)

Para a psicanálise muito do que se observa no outro é o nosso próprio reflexo, seja bom ou ruim. O outro, em muitos casos,
espelha o que há no mundo inferior, e confronta cada indivíduo
com aquilo que é, na maioria das vezes não se tem consciência
dessa construção interior. Logo “se, por exemplo, em estado de
ódio, o senhor enfrenta objetivamente a sua imagem, o ódio reflui e recrudesce, em tremendas multiplicações: e o senhor vê,
então, que, de fato, só se odeia é a si mesmo” (ROSA, 1988, p. 79).
Nas palavras de Jung, “o encontro consigo mesmo pertence às
coisas desagradáveis que evitamos, enquanto pudermos projetar
o negativo à nossa volta” (JUNG, 2002, p. 31). Por conseguinte,
“desde os primórdios, o homem nascido na terra com seu sadio
instinto animal está em luta com sua alma e seus demônios”
(JUNG, 2002, p. 38).

Considerações finais
Por meio do presente artigo apresentou-se um breve apanhado de comparações entre as representações da alma humana
na literatura, utilizando o conto O espelho de Guimarães Rosa, a
partir das concepções junguianas. Compreende-se que essas representações da psique humana são fundamentais em quaisquer
contextos, especialmente por que permitem que se repense,
neste caso, tanto a Literatura quanto a Psicanálise, como duas
possibilidades de leitura que contribuem aos estudos literários.
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ENTRE MEMÓRIAS E OLHARES: A
CONSTRUÇÃO DO NARRADOR EM CEM ANOS
DE SOLIDÃO

Priscila Cristina Cavalcante Oliveira Rosa
Wilton Barroso Filho

Introdução
A obra Cem anos de solidão, de Gabriel García Márquez,
leva consigo a história da cidade de Macondo e a saga da família
Buendía, sendo uma alegoria não só da América Latina, mas do
mundo inteiro. A família Buendía e Macondo são uma metaforização da condição humana, em que a solidão se mostra como
parte do ser humano. O estado de solidão, de frustação, de circularidade de acontecimentos e de caos vividos pelas personagens
assemelham-se à trajetória do povoado. Podemos perceber que
cada fragmento de história que gira em torno da família Buendía
é um núcleo de memória do narrador que conta sem pausas e
à sua maneira. O leitor vê diante de si um somatório de
lembranças constituído pelas histórias dos membros da
família. A narrativa suscita novas interpretações e reflexões
sobre a realidade latino-americana como um todo.

Elementos para uma Epistemologia do Romance
O narrador do livro analisado usa sua própria voz para registrar o que testemunha, como se durante toda a narrativa ele
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estivesse dentro de um observatório contando os seus registros.
Apesar da sua voz ser, predominante, a mais ouvida, a sua presença viva não é a que sentimos. Ele está afastado de nós e se
distancia ainda mais com o uso da terceira pessoa, uma vez que
essa distância é necessária para o seu desvelamento. Da mesma
forma que precisamos aumentar o raio que nos separa desse
narrador, ele faz o mesmo quando narra as histórias das personagens, visto que os traços mais simplórios e os mais complexos
que caracterizam cada um deles se destacam quando são vistos
de uma certa distância. O narrador procura uma espaço adequado e um ângulo favorável das personagens, como se a narrativa
de cada relato fosse a produção artística de uma fotografia, da
procura da melhor lente e do melhor ambiente.
Em consonância com o texto O narrador, de Walter Benjamin, existem dois grupos de narradores “que se interpenetram
de múltiplas maneiras”1: um primeiro grupo, que considera “o
narrador como alguém que vem de longe”2; e um segundo grupo,
configurado pelo “homem que ganhou honestamente sua vida
sem sair do seu país e que conhece suas histórias e tradições”.3 O
narrador de Cem anos de solidão pertence a esse segundo grupo:
“Em março os ciganos voltaram. Dessa vez traziam uma luneta e
uma lupa do tamanho de um tambor, que exibiram como sendo o
último descobrimento dos judeus em Amsderdã”.4 Notamos que
as personagens desse romance, enquanto se deslocam no tempo
e no espaço, passam por problemas existenciais e envelhecem. O
narrador parece se manter em seu observatório narrativo inatingido pelo ciclo da vida e pelos vaivéns da rotina. Esse narrador
não careceu vir de longe para ter o que contar. A sua viagem, no
caso desse romance, não é geográfica, mas narrativa. Ele não
1

BENJAMIN, Walter. O narrador. Considerações sobre a obra de Nikolai Leskov. In: BENJAMIN,

Walter. Magia e técnica, arte e política. Obras escolhidas. São Paulo: Brasiliense, 3.ed.,
1987. p. 198.
2

BENJAMIN, Walter. O narrador. Considerações sobre a obra de Nikolai Leskov. In: BENJAMIN,

Walter. Magia e técnica, arte e política. Obras escolhidas. São Paulo: Brasiliense, 3.ed.,
1987. p. 198.
3

BENJAMIN, Walter. O narrador. Considerações sobre a obra de Nikolai Leskov. In: BENJAMIN,

Walter. Magia e técnica, arte e política. Obras escolhidas. São Paulo: Brasiliense, 3.ed.,
1987. p. 198.
4

MÁRQUEZ, Gabriel García. Cem Anos de Solidão. Tradução de Eric Nepuceno. Rio de Janeiro:

Record, 93.ed. 2016, p. 8.
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precisou deixar a sua terra para ter o que contar, pois conhece
e carrega em si a história da família Buendía e a solidão que
paira não só em toda a nação, mas na própria humanidade.
Todas as personagens da obra em questão padecem da
so-lidão, como se fosse um estado de espítito que perpassa
gerações: “Na penumbra da casa, a viúva solitária que tempos
atrás tinha sido a confidente de seus amores reprimidos, e cuja
obstinação salvou a sua vida, era um espectro do passado”.5 Esse
fragmento faz referência à personagem Rebeca, uma menina orfã
que foi levada à casa de José Arcádio Buendía e Úrsula Iguáran
ainda muito criança. Aos poucos e com demasiada dificuldade,
Rebeca foi se incorporando à vida familiar dos Buendía até se
tornar um deles, apesar de apresentar hábitos incomuns, como o
de comer terra úmida do quintal e a cal das paredes. Anos depois,
essa personagem se casa com o filho mais velho da segunda
geração dos Buendía, José Arcádio, mas se torna em pouco tempo
viúva. A morte de seu marido a deixa ainda mais imersa na
solidão e no silêncio, de tal forma que o rigor de seu luto se
transforma em parte constituinte do seu corpo.
Segundo Benjamin6, o leitor de um romance é mais solitário
que qualquer outro leitor. Nessa solidão, o leitor quer toma para
si a matéria de sua leitura, a devora e se alimenta dela. O leitor de
Cem anos de solidão é instigado a ler sem interrupções entre
uma história a outra, da mesma forma que o narrador conta, sem
pausas. O interesse intenso do leitor de chegar ao fim do romance
é motivado pela escolha dos elementos formais feita pelo escritor no processo de criação. A maneira que as micro-histórias da
família Buendía são mostradas ao leitor, uma se articulando na
outra como se fosse um trançado em fita, é uma escolha estética
do escritor. Essa escolha suscita ao leitor sensações, como a não
pausa da leitura, uma vez que os episódios narrados são retomados de certa forma nas micro-histórias subsequentes.
5

MÁRQUEZ, Garcia. Cem Anos de Solidão. Tradução de Eric Nepuceno. Rio de Janeiro:
Record, 93.ed. 2016, p.173.

6

BENJAMIN, Walter. O narrador. Considerações sobre a obra de Nikolai Leskov. In: BENJAMIN,

Walter. Magia e técnica, arte e política. Obras escolhidas. São Paulo: Brasiliense, 3.ed.,
1987. p. 213.
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A solidão também acompanha o próprio narrador, pois ele
está só quando conta os seus relatos; são raras as passagens em que
as personagens se apresentam diretamente com suas próprias falas,
quase como um sussurro. O narrador é o mediador da fala das
personagens, construindo um efeito de dependência em que elas só
podem falar através dele, que seleciona as cenas da vida de cada
uma delas para contar da maneira que deseja: “Perguntaram a ela se
estava de verdade decidida a se casar, e ela respondeu
choramingando que tudo que queria é que a dei-xassem dormir”7.
Podemos perceber nesse fragmento que a voz da personagem
Remédios não é a que ouvimos diretamente: ela fala por meio do
narrador, que descreve o episódio à sua maneira.

Neste sentido, o narrador se aproxima da “metáfora de
Deus”.8 Esse narrador tudo sabe, tudo vê, ele perpassa as vozes
das personagens tendo conhecimento de seus pensamentos,
sentimentos e personalidades. Ele se refere ao movimento do
tempo, é o acesso do leitor aos acontecimentos vividos pela família Buendía em temporalidades diferentes. Ele conduz o leitor
aos espaços de circulação das personagens dando ritmo próprio
à narrativa. Conforme Kant, na Crítica da Razão Pura, o tempo
é controlado pelo homem a priori:
O tempo não é mais do que a forma do sentido interno,
isto é, da intuição de nós mesmos e do nosso estado
inte-rior. Realmente, o tempo não pode ser uma
determinação de fenómenos externos; não pertence a
uma figura ou a uma posição, etc., antes determina a
relação das repre-sentações no nosso estado interno.9
Vendo como Aureliano Segundo montava fechaduras de
porta e desmontava relógios, Fernanda se perguntou se
não estaria incorrendo também no vício de fazer para
7

MÁRQUEZ, Garcia. Cem Anos de Solidão. Tradução de Eric Nepuceno. Rio de Janeiro:
Record, 93.ed. 2016, p.80.

8

BARROSO, Wilton. A voz filosófica do narrador kunderiano. In: XI Congresso Internacional da

ABRALIC Tessituras, Interações, Convergências. São Paulo, 2008.
9

KANT, Immanuel. Crítica da Razão Pura. Tradução de Manuela Pinto dos Santos e Alexandre

Fradique Morujão. 1994, p. 73.
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desfazer, como o coronel Aureliano Buendía com os
pei-xinhos de ouro, Amaranta com os botões e a
mortalha, José Arcádio Segundo com os pergaminhos e
Úrsula com as recordações.10
Um fio de sangue escorreu por debaixo da porta, atravessou a sala, saiu à rua, continuou seu curso direto pelas
calçadas desiguais, desceu escadarias e subiu parapeitos,
passou ao largo da Rua dos Turcos, dobrou uma esquina
à direita e outra à esquerda, girou em ângulo reto na
frente da casa dos Buendía, passou por debaixo da porta
fechada, atravessou a sala de visitas grudado no rodapé
das paredes para não manchar as tapeçarias, continuou
pela outra sala, driblou numa ampla curva a mesa da sala
de jantar, avançou pela varanda das begônias e passou
sem ser visto por baixo da cadeira da Amaranta, que dava
uma aula de aritmética para Aureliano José, e se meteu
pela despensa e apareceu na cozinha onde Úrsula se
preparava para quebrar trinta e seis ovos para o pão.11

O fragmento de texto anterior faz referência ao primogênito
dos Buendía, José Arcádio, um homem forte que retorna a Macondo depois de anos após ter atravessado o mundo, tendo uma
vida marcada por solidão e tragicidade. Em uma das tardes, José
Arcádio volta para casa mais cedo que de costume, cumprimenta sua esposa, Rebeca, e segue para o seu quarto sozinho onde
escuta-se um ruído de tiro que estronda pela casa. José Arcádio
é assassinado e o caso se transforma um mistério em Macondo. O
leitor acompanha os passos de José Arcádio e continua mesmo
quando dele resta um fio de sangue que cruza a cidade. No imaginário do leitor, a cena acontece diante de si, ele a vê e a escuta
na medida que lê. A não arbitrariedade da escolha das palavras
pelo escritor no processo de criação fornece ao texto movimento e novas imagens de significado “O escritor pode fornecer
10
11

MÁRQUEZ, Garcia. Cem Anos de Solidão. Tradução de Eric Nepuceno. Rio de Janeiro:
Record, 93.ed. 2016, p.340.
MÁRQUEZ, Garcia. Cem Anos de Solidão. Tradução de Eric Nepuceno. Rio de Janeiro:
Record, 93.ed. 2016, p. 146-147.
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mobilidade aos signos e mesmo sendo eles em número finito,
pode extrapolar o significado de uma palavra, realizando-se
na capacidade de simbolizar”.12
As memórias moram no narrador, que conta para não se
esquecer: “A luta do homem contra o poder é a luta da memória
contra o esquecimento”13. O narrador seleciona o que contar e à
sua maneira mostra para o leitor cada episódio. Percebemos que
o pensamento do narrador está em movimento; ele se desloca e
se move no tempo, de tal maneira que o leitor precisa fazer
movimentos de idas e voltas no texto literário. O romance é o
somatório de lembranças que o narrador permite ao leitor ter
acesso. Guardar na memória tudo o que se passou é uma tarefa
difícil, no entanto, o livro é uma forma de memória, assim como
os pergaminhos escritos por Melquíades sobre a história da
família Buendía decifrados pelo último descendente da estirpe.

Considerações Finais
Em Cem anos de solidão, o escritor reflete sobre a condição
não só latino-americana, mas humana, salientando diversos
questionamentos no que diz respeito à própria história da América. Dialogando com a história da cidade de Macondo e com a
saga da família Buendía, o autor suscita reflexões para a nação. O
estado de solidão que perpassa a vida das personagens e a
cidade de Macondo, atravessa a história também da América.
Dessa forma, a narrativa de Cem anos de solidão não vive apenas no momento da leitura. A narrativa mantém-se no tempo e
mesmo depois de anos consegue ainda se desenvolver. Por
isso, depois de várias leituras, a narrativa ainda é capaz de
dialogar com a sociedade.

12

13
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A CONTRIBUIÇÃO DO MAPEAMENTO CONCEITUAL
DA CRÍTICA CONTEMPORÂNEA NO GRUPO DE
PESQUISA “TEXTUALIDADES CONTEMPORÂNEAS:
PROCESSOS DE HIBRIDAÇÃO”

Sylvia H. Cyntrão

O trabalho de pesquisa que aqui se divulga tem como base
de apoio os estudos analíticos e debates apresentados em encontros temáticos pelos membros do Grupo de Pesquisa Textualidades contemporâneas: processos de hibridação, de 2015 a
2017. O Grupo está cadastrado no diretório do CNPq e registra
atividade constante e contínua desde 2015, propiciando espaços
acadêmicos para a participação de seus membros em encontros,
simpósios e congressos realizados pelas instituições parceiras no
Brasil (UnB, PUC-RIO, UFJF e UFMG) e no Chile (Universidade
Metropolitana de Ciencias de la Educación -UMCE).
Contam-se até a presente data sete encontros temáticos
itinerantes abertos à comunidade acadêmica e a seus convidados, promovidos pelo Grupo, no Brasil, com a organização
concomitante de três deles em dois congressos internacionais no
País (Congresso Internacional da ABRALIC 2017 e XX Con-gresso
Internacional de Humanidades de 2017) e em um no Chile, por
ocasião do XIX Congresso Internacional de Humani-dades de
2016. O próximo encontro nacional (VIII) acontece na
Universidade Federal de Juiz de Fora sob a temática “Crise na
narrativa: narrativas da crise”, em abril de 2018, e o IX Encontro
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internacional se realizará no XXI Congresso, este a ser sediado
em outubro de 2018 pela UMCE, em Santiago do Chile.
A partir do ano de 2017, os pesquisadores da UMCE
também iniciaram os encontros parciais que convergem para
as ativida-des do Congresso Internacional de Humanidades,
evento que congrega uma vez por ano, alternadamente no
Brasil e no Chile, tradicionalmente há 20 anos na segunda
quinzena do mês de outubro, a apresentação dos resultados
das pesquisas de todos os seus membros.
A atuação do Grupo -cadastrado no diretório dos Grupos
de Pesquisa do CNPq - é de característica multidisciplinar e
tem promovido eventos abertos que possibilitam a divulgação
dos estudos discursivos intertextuais e interculturais sob as
pers-pectivas disciplinares e transdisciplinares das áreas de
conheci-mento afins, tais como as artes em geral, a educação, a
filosofia, a história, a sociologia, a língua e a literatura e seus
diversos suportes. Tem como objetivo a convergência dos
debates sob o tema central “Textualidades contemporâneas”,
sob a perspectiva dos sistemas que as constituem, sejam os
artísticos, em toda a sua potência performativa, ou os sistemas
de práticas sociais específicas.
Dentro deste lugar de articulação e de possíveis confluências
temáticas -tais como identidade e memória, propõe-se a discussão dos valores que traduzem contemporaneamente a tradição
cultural em suas ressonâncias discursivas. Com isso, fomenta-se
o debate acerca dos valores éticos e estéticos do contemporâneo.
Segue-se para a investigação dos códigos epistemológicos convergentes e divergentes do mundo da tecnocultura, pela leitura
transversal da realidade em uma visão não dicotômica, a partir
da percepção da circularidade cultural dos signos de representação presentes nos processos de subjetivação que mobilizam o
imaginário.
Conforme Bhabha (2005) ‘Cada objetivo [interpretativo] é
construído sobre o traço daquela perspectiva que ele rasura; cada
objeto político é determinado em relação ao outro e deslocado
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no mesmo ato crítico” [...os processos de significação da
cultura são, portanto,] “processos de significação através dos
quais afir-mações da cultura ou sobre a cultura diferenciam,
discriminam e autorizam a produção de campos de força...”.
Como representação do contemporâneo, entende-se que
as formas textuais em seus suportes figuram os produtos
culturais pela transfiguração do real, manifestando um capital
simbólico coletivo.
A globalização, sobretudo a partir dos anos de 1990, modificou a relação entre arte e realidade, instaurando um novo
paradigma que gerou formas cada vez mais híbridas, tanto
como reprodutoras das estruturas dominantes, dada a sua
proximidade com as linguagens midiáticas, mas também como
desarticula-dora das práticas exclusivistas do sistema políticoeconômico mundial.
Instrumentos de análise de base teórica multidisciplinar nos
permitem fazer o levantamento das temáticas e dos trânsitos
críticos mobilizados pela produção do grupo, cruzar os projetos e
fazer inserções reflexivas com alguma segurança epistemológica.

Contextualização, histórico de atividades nacionais e
in-ternacionais do Grupo até 2017; projeção de ações.
Ações em 2014
Outubro
Proposta de Criação do Grupo de Pesquisa (Reunião dos
pes-quisadores da UnB com a UMCE por ocasião do XVII
Congresso Internacional de Humanidades, em Santiago, no Chile)

Novembro/Dezembro
Concretização do registro do Grupo de Pesquisa no Diretório
de Pesquisa do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico) Cadastramento dos docentes brasileiros e
dos docentes estrangeiros na Plataforma Lattes do CNPq.

407

Textualidades e (re)orientação social na América Latina

Envio do arquivo de cadastro ao CNPq para Certificação
parcialmente preenchido (em função da espera dos dados de
currículo dos colegas chilenos e sua adaptação ao modelo requerido pela agência de fomento.
22 de dezembro- Certificação do CNPq
Ações em 2015
Janeiro/fevereiro
Projeção de um cronograma de ações conjuntas. Convite a
pesquisadores de universidades parceiras no Brasil.
Abril
Primeiro encontro dos fundadores brasileiros para organização de ações conjuntas. Propostas de início de leituras e debates que
contemplem o tema do XVIII Congresso Internacional de
Humanidades (20, 21, 22 de outubro de 2015, na UnB, Brasil).

Junho
“II Encontro sobre Textualidades Contemporâneas “
Primeiro encontro (segundo do Grupo) dos
pesquisadores brasileiros, em 11 de junho: Profs. Enrique
Huelva, Rogério Lima, Sylvia Cyntrão (UnB); Fernando Fiorese
(UFJF) e Júlio Diniz (an-fitrião, PUC-Rio).
Lançamento do livro Chico Buarque, sinal aberto!
(Editora 7 Letras), em 10 de junho, na Livraria da Travessa,
ensaístas Sylvia Cyntrão (org.), Enrique Huelva, Elga Laborde,
Elizabete Barros, Maxçuny Alves. (PUC-Rio, Brasil.)
Julho/ agosto.
“XVIII Congresso Internacional de Humanidades” (20-22
de outubro, na UnB, Brasil).
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Ações em 2016
Junho
“Colóquio Narrativas e textualidades contemporâneas”
(UFJF, Brasil)
23 e 24 de junho
“XIX Congresso Internacional de Humanidades” 20 de outubro (UMCE , em Santiago de Chile)
Publicação do Congresso: http://periodicos.unb.br/index.
php/intercambio
Encontro, no “Colóquio Narrativas e textualidades
contem-porâneas” (UFJF, Brasil) 24 de junho
Organização Fernando Fiorese e Tereza Neves
Participação de Júlio Diniz, Miguel Jost- PUCRio Rogério Lima
e Sylvia Cyn-trão- UnB
Setembro
Convergência com o Grupo de Pesquisa e Performance Vivoverso no
Simpósio de Crítica de Poesia (UnB, Brasil)
“Caleidoscópio dos versos vivos- A persistência da memória”

Organização Sylvia Cyntrão
Convidados membros do Grupo:
Fernando Fiorese -UFJF e Júlio Diniz , PUC-Rio
Outubro
Encontro- no “XIX Congresso Internacional de Humanidades”
Desafios de las Humanidades en el mundo actual en el
con-texto latinoamericano (UMCE ,em Santiago de Chile)
Organização Carmen Balart
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Participação dos membros docentes do Grupo Júlio Diniz,
Miguel Jost - PUCRio- Elga Laborde, Enrique Huelva, Rogério
Lima e Sylvia Cyntrão -UnB e das estudantes da UnB Maxçuny
Alves Neves e Julliany Mucury.
Dezembro
Aula de Encerramento do Póslit-UnB
“Políticas públicas de cultura no Brasil: contexto histórico
e perspectivas contemporâneas”
Organização Sylvia Cyntrão e Rogério Lima Convidado
mem-bro do Grupo: Miguel Jost -PUC-Rio
Ações em 2017
Maio
Encontro do Grupo, realizado em 02 de maio na PUC-Rio
Organização: Júlio Diniz e Miguel Jost
Participação dos membros do Grupo da UnB Rogério
Lima, Wilton Barroso- Filho, Elga Laborde e Sylvia Cyntrão
Agosto
Simpósio “Textualidades contemporâneas : processos de
hibridação”, no XV Congresso Internacional da Abralic (7 a 11
de agosto ABRALIC-UERJ), com 38 participantes docentes e
dis-centes de várias instituições nacionais, e com a
representação da UMCE, pelo prof. Jaime Galgani, em oito
mesas de debates realizados nos quatro dias do congresso.
Setembro
Preparação do VII Encontro do Grupo com todos os
pesqui-sadores do Brasil e do Chile.
Encontro no “XX Congresso Internacional de Humanidades
Brasil-Chile” (17 a 20 de outubro), sob o tema Deslocamentos,
incertezas e reorientações em contextos latino -americanos.

Local: Universidade de Brasília
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O Grupo é formado por professores e estudantes das instituições parceiras, com o objetivo de fomentar a pesquisa, o debate e a
produção transversais de ensaios, livros, dissertações e teses nesta
área dos estudos das humanidades. O conclusivo a que se pretende
visa a apontar características do sujeito discursivo que tem
privilegiado em sua expressão acadêmica temáticas trans-versais de
cunho existencial e relacional-social. Este sujeito, res-significado no
processo de tradução contemporânea da tradição cultural latinoamericana, hibridamente construída, determina a necessidade em
fazer uma abordagem sobre a produção do Grupo com o afinamento
teórico e analítico e o diálogo interins-titucional que exigem os
novos objetivos, a partir desta etapa.

Para tanto, propomos ações que preveem:

Tabulação de temas e assuntos tratados, por instituição.
Levantamento de campos temáticos e de campos teóricos de força abordados.
Coordenação do VIII Encontro do Grupo de Pesquisa, no Brasil.

Produção de ensaio descritivo e avaliativo com o material analisado.
Preparação de livro coletânea de ensaios, com a participação dos membros do
grupo e seus convidados.

Organização do VIII Encontro do Grupo Textualidades contemporâneas:
processos de hibridação, em conjunto com a Universidade Metropolitana de
Ciências de la Educación -UMCE, em Santiago, no Chile.

Hipóteses e problema da pesquisa
Uma investigação como a que estamos propondo se fará
com hipóteses cuidadosamente embasadas na teoria que informa
os estudos da área. A partir do cotejamento das leituras do
material produzido pelos pesquisadores disponibilizar, podemse levantar questões, tais como a relacionada aos conceitos que
definem as novas textualidades contemporâneas.
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Ao longo do último século passado, tais conceitos vêm
sendo modificados pela própria prática, com seu ápice na
contem-poraneidade de nosso presente histórico. Neste, o
conceito de literatura se alarga: a lírica deixa de ser somente
som e ritmo; o conceito de rima e verso é relativizado; passa a
ser também visual: seu suporte agora não é somente o livro, é
também o cartaz e o vídeo, entre outros; os signos da indústria
cultural penetram o texto e a comunicação falada, cantada e
representada nos diversos suportes, por vezes, fecham-se nos
procedimentos que recuperam a tradição- renovados ou não.
Verifica-se ser preciso situar o que os pesquisadores denominam como “contemporâneo”, a partir do levantamento
bibliográfico-teórico no corpus ensaístico disponível. Nesse
quadro cabe perguntar de que formas o objeto estético, acompanhando o mundo da narrativa, é penetrada pelo
intertextual. A possível dispersão de procedimentos, para o
que não pode ser submetido a uma dominante, poderá ser
composta pelo estabe-lecimento das linhas de força que
pretendemos delinear, a partir dos ensaios produzidos.
Como nos justifica Zumthor (2007, p.108), teórico que
tem dominado a bibliografia dos pesquisadores:
Procuro minha própria história na singularidade do
meu objeto; e ele encontra em mim, como em
prospectiva, a sua. Encontra uma paixão, a minha;
aquela em que meu discurso conseguirá talvez
comunicar à minha volta (...). Um adágio paradoxal
assegura que toda história é contemporânea.”

Objetos e objetivos
Os resultados iniciais da pesquisa sobre a produção do
Grupo, a partir de seus indivíduos, servirão de base para o
estreitamento do foco de investigação que ora nos propomos,
relativo à tradução contemporânea da tradição literária pelos
novos caminhos textuais.
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O objetivo geral, a partir dos seguintes particulares de investigação, já observados pelo perfil acadêmico dos membros
do Grupo, aponta para:
o imaginário coletivo e os processos de subjetivação;
o fazer literário em relação à sociedade contemporânea: cultura local e
mundial; lugar, não-lugar, entre-lugar da fala; redefinição da peri-feria e
do centro. autonomia/dependência e questões identitárias; as
multifaces temáticas, formais e estilísticas no gênero epistolar, no
gênero ensaístico e no gênero jornalístico; a transversalidade do texto
nas migrações transdisciplinares; valores estéticos da modernidade e
da pós-modernidade, na reflexão sobre os códigos epistemológicos da
representação poética no mundo da tecnocultura; a circularidade
cultural dos significados e sua ressignificação contemporânea áreas de
interface dos signos de representação que constituem os textos do
cânone e as letras da canção popular brasileira; avaliação das políticas
públicas de leitura para os diferentes níveis de ensino, a aprendizagemcidadã, o papel social do sujeito-leitor.

Metodologia
Essa proposta de levantamento de dados visa a investigar as
variáveis temáticas e teóricas a partir de uma primeira subdivisão
espacial geográfica dos membros do Grupo e suas instituições de
origem. No Brasil o mapeamento contempla as regiões centro-oeste
e sudeste e em uma segunda etapa a averiguação de uma possível
“arqui” dominância promovida pelo olhar historicamen-te
contextualizado dos leitores-modelo que somos.

Os caminhos percorridos constituem inscrições simbólicas
na cultura e nela circulam permeadas por fatores tais como força
de representação da problemática humano- existencial, aceitação
do grupo social onde circulam, injunções sociopolíticas relacionadas aos canais de sua circulação, entre outros.
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Das análises
O seguinte roteiro teoricamente categorizado servirá de
norteador para as leituras dos textos ensaísticos.
Estrutura textual/ Formalização
Tipologia enunciativa
narrativa / figurativa/ metapoética Funções agregadas
função poética/ emotiva/ fática/ metalinguística/ referencial
Subjeti-vidade enunciativa (eu-poético)
Dos níveis textuais de concentração sígnica (preponderância)
Nível semântico (imagística):
A avaliação do nível semântico busca identificar o significado do
texto no binômio causas-consequências discursivas. Deseja-se, com
isso, avaliar desde o fragmento (as imagens que se formam em um
deter-minado instante), ao macro das intenções mobilizadas

Da unidade semântica da proposta
Tipo de projeção de identificação
A projeção de identificação, seja cultural, política, mística/religiosa,
étnica, sexual e existencial tem por objetivo identificar a forma pela
qual o eu narrativo ensaístico dos pesquisadores se projeta no texto.
Voz ideológica do eu-poético
Nesse sentido, lembremos que o sujeito da pós-modernidade, segundo Stuart Hall (1998), não tem uma identidade fixa, permanente. É a
metamorfose ambulante, podendo ser deslocada dependendo de seu
próprio interesse. Nesse sentido, buscaremos verificar se -e de que
formas- os ensaístas brasileiros contemporâneos incorporam essa
mutação deslizante.

Dos índices de contextualização
Contexto
explícito / não- explícito se explícito : temporal/ espacial
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Memória discursiva (intertextualidade) explícita/ implícita
O conceito de memória discursiva vai ao encontro das referências e/
ou reminiscências de origem passional, prosaico ou figurativa
visíveis ou não nos ensaios dos pesquisadores a serem cotejados.

Conclusivos iniciais
Interessa-nos revelar pelo texto o perfil dos sujeitos criadores, articuladores de ideias, que apresentam no discurso
literário a observação atenta e especializada da realidade como
seu princípio estético motor, impulsionando a transvaloração da
condição existencial e relacional diluída e esvaziada do sujeito
moderno, como o recebemos do século XX.
Os textos que produzimos são avaliados sob o prisma de
uma ampla significação cultural e estética. Temos como objetivo
abrir fronteiras intersubjetivas para enriquecer a compreensão
do mundo em que vivemos, compartilhado pela academia.

As práticas literárias do contemporâneo transitam contemporaneamente nos limites de hibridação dos gêneros e os
sistemas semióticos atuam em diálogo misturando texto com
imagem, com som, entre outros elementos. Em relação à
litera-tura brasileira, podemos dizer que desde os anos de
1990 ela vem apresentando um incremento desse processo de
hibridação, gerado pela erosão de fronteiras entre os gêneros
(mídia, can-ção, teatro, videoclipe), ressaltando-se a internet
como forma de afirmação de indivíduos ou de coletivos.
A coexistência de vários estilos e diferentes registros alia-se
à diversificação dos temas. Buscar-se-á verificar de que forma
as falas de representação que compõem os textos
contemporâneos permeiam-se das implicações globais de
integração e estranha-mento do homem em seu meio, nos
ensaios que fazem parte do corpus a ser avaliado.
Meu interesse em avançar nesta pesquisa é poder contribuir
para um maior entendimento do que move os diálogos interculturais e como se alinham a uma reflexão mais ampla sobre o
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papel do ensino da literatura para o enriquecimento da cultura
, contribuindo à abertura da compreensão de processos que
produzem o encadeamento sistematizado das várias esferas
que circundam o ser na expressão de sua existência.

Alia-se ao desenvolvimento deste estudo, em especial, a
responsabilidade oficial, como líder do Grupo, em propiciar
aberturas técnicas para caminhos compartilhados de
pesquisa, bem como a divulgação das ações que unem e
agregam os grupos que temos coordenado.
Dessa forma, serão discutidos os diferentes vetores que
configuram a expressão textual brasileira e a dos outros
países latino-americanos, por entender que a representação
da nação encontra-se ligada à tradição cultural sobre a qual se
processa dialética e ininterruptamente a construção e a
ressignificação das identidades nacionais, em um processo de
tradução cultu-ral que jaz no espaço discursivo “ex-cêntrico”
promovido pelo escritor e sua obra.
As sociedades, como a brasileira, que tiveram seu passado
colonial, absorveram elementos sociais, psicológicos, étnicos,
éticos e estéticos de outras civilizações, incorporando-os aos
elementos nativos e desenvolvendo, nas gerações que se sucederam, uma identidade composta de multi-faces, multi-linguagens e
multi-mitos , de sentido caracteristicamente deslizante. Interpretar esses “multi-discursos” para identificar os mitos em sua
representação ontológica nos processos de construção de uma
ideia de nação é o que nos propomos fazer.

Considera-se adequado que o sujeito discursivo do
Terceiro Milênio, situado entre o elogio da fragmentação e a
necessida-de de manter a integridade, seja focalizado e
analisado sob o prisma de uma significação cultural e estética
ampla, com base em uma investigação cotejada das variadas
textualidades, bem como pela ampliação consequente dos
estudos comparados da área de conhecimento das
humanidades, situados em países latino-americanos.
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MÚLTIPLES VOCES, DIFERENTES LECTURAS,
UN MUNDO HISTÓRICO-LITERARIO: TENGO
MIEDO TORERO, DE PEDRO LEMEBEL

Carmen Balart
Silvia Cortés

Introducción
Asumir el carácter diverso de la realidad que presenta la
novela Tengo miedo torero, publicada en 2001, del chileno Pedro
Lemebel (1952 – 2015), es acceder a su carácter híbrido, por
su polifonía discursiva (Bajtín, 1985: 284). La obra en cuestión
nos devela una diversidad de mundos, de personajes que
coexisten y que se dejan oír a través de la multiplicidad de
voces que dia-logan en el texto. En cada acto comunicativo,
está de trasfondo la resonancia de lo que otros dicen.
No existe una sola voz, la individual del narrador que conocía, organizaba y conducía el mundo narrado. Por el contrario, en
Tengo miedo torero, se genera un contexto pluricultural, y los
discursos se contraponen entre sí y los personajes se enfrentan
dialécticamente. Lo que significa para el lector vivir la contradicción y asumir el conflicto entre sistemas de creencias.

De la unicidad de un Yo pensante se pasó a la polifonía
bajti-niana, que contradice la monología, que implicaba una
sola voz autorizada, la del narrador.
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Toda novela, en su conjunto, es un híbrido desde el punto
de vista del lenguaje y de la conciencia lingüística
realizada en él. Pero (…) es un híbrido intencional y
consciente organizado desde el punto de vista artístico,
no una mezcla mecánica, oscura de lenguajes (…) La
imagen artística del lenguaje constituye el objetivo de la
hibridación intencional novelesca. Bajtín, 1989:181-182).

La novela Tengo miedo torero se refiere a un momento
histórico de Chile, de fines del siglo XX, caracterizado por la desintegración social, el sincretismo cultural, la dispersión de los
discursos. Lo que se opone a la consideración de la obra concebida como unidad fundamental y trascendente, articuladora de
un orden, un valor y un sentido legítimo y permanente. 1

Tres personajes, tres espacios, tres visiones de mundo
Según Mijail Bajtín, 1989, el ser solo se concibe en interacción con el otro, actividad imprescindible para el conocimiento
de uno mismo. La vinculación implica una experiencia estética y
ética concluyente. El mundo narrado por Pedro Lemebel2 recrea
la compleja coexistencia de voluntades personales y colectivas
1

El presente artículo se vincula con la cátedra Seminario de Título para optar al Título de
Profesor(a) de Castellano, 2016: Recuperación del patrimonio literario en novelas chilenas y su
proyección pedagógica. Departamento de Castellano, Facultad de Historia, Geografía y Letras,
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE). En el marco del Seminario, la
investigación de los estudiantes: Daniela Araya, Sandra Castillo, María Teresa González, Lorena

Guzmán, Juan José Hidalgo y Bárbara Stark, se centró en: “El rescate del patrimonio a
través de la marginalidad en la novela Tengo miedo torero, de Pedro Lemebel”.
2

Pedro Mardones Lemebel nació, en 1952, en un barrio marginal de Santiago de Chile. Su infancia
fue precaria. Se tituló Profesor de Artes Plásticas, en la Universidad de Chile. Dejó la pedagogía, a
los 26 años, cuando lo despidieron de los liceos donde trabajaba, por su homo-sexualidad. En
1980, se integró a un taller literario y comenzó a escribir cuentos. Su militancia en el Partido
Comunista fue obstaculizada por la aprensión de su homosexualidad. En 1986, se presentó en
una reunión política de izquierda, vistiendo, por primera vez, con la vestimenta que lo
caracterizaría: zapatos de taco alto y maquillaje. En 1987, con Francisco Casas, poeta y artista,
fundó Las Yeguas del Apocalipsis, dúo famoso por sus acciones de performance. Por ese tiempo,
abandona el apellido paterno, Mardones, y solo usará el materno, Lemebel. Publicó siete libros
de crónicas: La esquina es mi corazón, 1995; Loco afán: Crónicas de sidario, 1996; De perlas y
cicatrices, 1998; Zanjón de la Aguada, 2003; Adiós mariquita linda, 2004; Serenata cafiola, 2008;
Háblame de amores, 2012. Su única novela Tengo miedo torero la publicó en el 2001. Varias
universidades e instituciones educativas internacionales se han interesado por su obra y su
novela contó con reconocimiento internacional. Fue galardonado con el Premio

José Donoso. El 2011, le diagnosticaron cáncer de laringe y murió de este mal, el año 2015.
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divergentes que conviven en el mismo tiempo-espacio: Santiago,
primavera de 1986. La novela reúne diversas voces: la del narrador, la del dictador, la del rebelde, la de la Loca del Frente, la del
homosexual, la de la enamorada, la de la ciudadanía, entre otras.

El discurso de la dictadura está centrado en la figura de
Augusto Pinochet, núcleo de la opresión política, junto con los
militares: generales, guardias, tenientes, cadetes.
Simultáneamente, tenemos el discurso dialógico de Carlos
y su grupo, que forman parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), jóvenes revolucionarios, que representan la
vivencia de la represión, y quienes urden y llevan a cabo una
frustrada emboscada a Pinochet, el 07 de septiembre de 1986,
mientras este retornaba a Santiago desde su casa de campo,
ubicada en el Cajón del Maipo.
Ambos espacios, la opresión de la dictadura, Pinochet, y la
rebeldía de la libertad, Carlos, se vinculan a través de la figura
del protagonista, la Loca del Frente, un homosexual, quien, en
su condición de tal, ha sufrido desde su niñez, la opresión de
género y la vivencia de la marginalidad. A la Loca del Frente
no se la denomina por su nombre propio, sino por el rasgo que
la singulariza como persona y que pareciera verbalizar la
faceta grotesca del paria.
Lemebel no reproduce literalmente, mediante el lenguaje,
los sucesos históricos de un momento determinado; sino que
construye una representación simbólica – crítica – política –
so-cial – cultural del país.
Es necesario hacer notar que los tres personajes principales
de la narrativa son de sexo masculino: Pinochet, Carlos, la Loca
del Frente. Aunque comparten el mismo espacio y tiempo; sus
diálogos se yuxtaponen y son diametralmente divergentes.
No obstante, paradojalmente, algo tienen en común estos
tres personajes tan diversos entre sí y con intereses y metas
diferentes. Cada uno de ellos es el centro de un grupo con el cual
comparten las mismas ideas, intereses, inclinaciones, pasiones,
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fortalezas, objetivos, debilidades. Pinochet subordina y ordena el
mundo militar; Carlos, un revolucionario, integra una facción del
Frente Patriótico Manuel Rodríguez; la Loca del Frente encuentra
en sus compañeras: Lupe, Fabiola y Rana, “ese viejo cariño de amiga,
esa hermandad generosa de loca antigua” (p.140).3
Por “hermandad”, el narrador se refiere al hecho de que los
cuatro homosexuales, que están interrelacionados por un sentimiento fraternal, una “hermandad generosa”, se relacionan por
el tipo de trabajo que realizan para las señoras de los generales,
un quehacer de sello tradicional, femenino, de tipo doméstico,
una alternativa laboral de subsistencia. Son las bordadoras de
manteles y sábanas. Trabajo que se lleva a cabo en el propio
hogar, y que ha significado dejar atrás el oficio anterior, también
de raigambre peculiar femenina: la prostitución callejera. A la
Rana, le corresponde por “hermandad” sacarlas de las calles para
enseñarles un oficio manual.

Experiencias de vida
Los personajes primordiales de la narración han vivido
experiencias complejas en su infancia que, dentro de la desarticulación del mundo que presenta la novela, los marcaron y
determinaron la personalidad adulta de cada uno de ellos.
El abuso paternal
En el caso de la Loca del Frente, se hace referencia al
abuso sexual que vivió por parte del padre, cuando era niño,
huérfano de madre. La experiencia sufrida, en forma reiterada,
la margina desde la infancia y la condiciona a ver el sexo desde
una pers-pectiva cruda y violenta. Aunque reconoce ser
marucho antes de esta práctica de su progenitor.
La rudeza del padre ubica a la Loca en un contexto más allá del
margen, tanto por ser homosexual como por el dolor acaecido
3
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a causa del atropello paterno. En un paralelismo antitético, se
muestra la imagen externa que proyecta el padre, la que exhibe
ante su grupo, la que es socialmente aceptada, “tan macho, tan
canchero con las mujeres, tan encachao con las putas…” (p.12).
Sin embargo, al interior de la casa, borracho, manifiesta
su faceta íntima y manosea a su hijo, lo vulnera, lo viola y lo
usa como mujer. También lo golpeaba para que se hiciera
hombre y no le gritaran los amigos del sindicato que le había
salido fallado. Entonces, en vez del padre protector, estamos
frente a un padre violador; del padre macho con las mujeres, a
un progenitor pedófilo.
Un cumpleaños premonitorio
En el caso de Augusto Pinochet, el discurso narrativo manifiesta la incoherencia entre la exterioridad social de quien detenta
el poder: la imagen heroica, la valentía, el esfuerzo por el orden
ciudadano, la corrección en la acción política, la conducta moral,
características que se contradicen con el sentir interno del
personaje: la soledad, lo vacío de la existencia, la falta de grandeza,
el miedo. La novela plantea el inicio de esta disociación entre lo
externo y lo interno, en la niñez del dictador, en su rabia hacia sus
compañeros de curso, en su físico grueso, en su falta de gracia
personal, en el rechazo de los otros niños hacia su persona.

El desprecio y rencor de Augusto Pinochet hacia sus compañeros se evidencia, en la novela, secretamente, con motivo de
la celebración de su décimo cumpleaños, en la incorporación de
“todo tipo de insectos” que “había despedazado, echándolos a
escondidas a la bella torta”. Él “no cabía de gusto, imaginando sus
bocas engullendo la torta” (pp.113-114). Acción que no llegó a
concretarse por la humillación que le causaron sus 40 invitados,
al no asistir a la fiesta. Entonces, “un silencio fúnebre selló el deseo fatídico de ese momento” (p.115) y una oscura premonición
vaticinaba el futuro luctuoso del país.
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Una experiencia adolescente
Carlos, calificado en su calidad masculina heterosexual,
recuerda una experiencia vivida a los 13 o 14 años, con su mejor amigo, cuando bañándose, una tarde, en el campo, el calor
y la explosión sexual de la adolescencia, casi los llevó a tener
relaciones íntimas. Y “a los dos nos quedó una cosa sucia que
nos hacía bajar la vista cuando nos cruzábamos en el patio del
liceo.” (p.101).
Vemos que el mundo narrado revela el carácter híbrido
de la situación existencial de los tres personajes,
abordándolos en su complejidad, confusión y contradicción.
Visualizamos, simultáneamente, la apariencia externa, la que
se muestra ante la sociedad y que es aceptada como
verdadera; y la realidad interna, la esencia de cada uno, la
subjetividad, la experiencia íntima, que, calladamente, se trata
de ocultar, por la vergüenza, por la cobardía, por la no
aceptación de uno mismo, por el te-mor a la reacción del
entorno socio-cultural, por el vacío de la soledad personal.
La novela, como manifiesta Mijail Bajtín, 1989, se convierte,
entonces, al igual que Tengo miedo torero, en la manifestación
lingüística que impugna el dominio absoluto de una lengua indivisible y única; y señala la presencia de una multiplicidad de
lenguajes sociales; que son, al mismo tiempo, “lenguas de verdad”
y lenguajes relativos de los diferentes grupos que integran el
contexto social. Se pierde, por lo tanto, la calidad del lenguaje
como autoridad absoluta del pensamiento. (Pp.182-183).

Augusto Pinochet, el militar
Augusto Pinochet, genera su espacio en el orbe militar, que
implica: disciplina, orden, jerarquía, subordinación ante el superior, aceptación sin réplica según lo instruido por la jefatura.
De niño, sus juguetes fueron “carros de aurigas imperiales,…
camioncitos, jeeps y tanques blindados,…guerreros persas,… solda-
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dos romanos… gurkas etíopes,… Alejandro Magno y sus
legiones…” (p.112).
De adulto, su ámbito es el ejército, los generales, la guardia
personal, los cadetes, las marchas militares, el Club Militar, el
uniforme, los anteojos oscuros, las motos policiales, los escoltas, “la
caravana de autos blindados”, las “estrategias militares” (p.20).
Pinochet representa una cultura social que establece roles
predeterminados, inmutables, inalterables: el dominador / el
dominado, el que ordena / el que obedece, el jefe / el empleado,
el que pregunta /el que responde, y otros. Desde la perspectiva
de sociedad binaria: hombre – mujer, Pinochet exterioriza la imagen de héroe, que no concuerda con la verdadera actitud real del
dictador. Pinochet busca acreditarse con la imagen de un hombre
que ha superado grandes hazañas y que ha liberado al país del
dominio marxista. Pero, esta construcción imaginaria es desmentida por acciones de la novela que lo afectan directamente:
De septiembre a septiembre el vaivén renovador no
lograba ni preocupar al tirano, que cada fin de semana,
cuando ardía la protesta, partía en la caravana de autos
blindados a su casa de campo, en el Cajón del Maipo. En
esa quebrada florida cerca de Santiago, el sol primaveral
brillaba solo para él, leyendo estrategias militares para
controlar la rebeldía. En ese silencio pajareado de jilgueros, escuchaba los timbales de la Marcha Radetzky (…) En
tal nirvana hitleriano, los noticieros de radio y televisión
estaban prohibidos, y más aún esa Radio Cooperativa y su
tararán marxista que tenía revolucionados a los flojos de
este país. (p.20).

La cita nos expresa la doble realidad que vive el personaje:
por una parte, Pinochet se autorrepresenta como un militar
enérgico que sanciona las protestas en su contra y enfatiza su
imagen heroica de dictador con elementos militares: marchas y
estrategias marciales. Pero, como lectores, advertimos que
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Pinochet rehúye cualquier enfrentamiento y se refugia en su
casa del Cajón del Maipo con el fin de evadirse de la realidad y
no enfrentarla en sus desafíos.
La misma actitud de esconderse del peligro, la
encontramos cuando la caravana militar es atacada
abruptamente por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez:
¿Lo estaba soñando o era real ese ataque silbando
fuego por los Mauser desde peñascos? Tírese al suelo,
mi Ge-neral, le gritó el chofer desesperado, pero hacía
rato que el dictador tenía la nariz pegada al suelo,
temblando… (p.163).

Pinochet, cobardemente, se esconde, asustado por lo que
está ocurriendo. Imagen que se contradice con la que él exteriorizaba y transmitía a la sociedad: la de un militar comparable con
figuras castrenses significativas, como Napoleón.

Las amenazas, las imposiciones, las represiones, en
cuanto acciones externas están destinadas a ocultar los actos
de temor, de miedo, de cobardía, de pavor por su muerte, que
experimenta-ba en sus sueños, donde se visualizaba la
verdadera interioridad subjetiva de Pinochet.
Carlos, el revolucionario
El segundo personaje central, Carlos, descubre su lugar en
la rebeldía de la juventud, que quiere cambiar y mejorar el
mundo, aunque, para alcanzar la libertad, el único camino que
se concibe sea la violencia.
A medida que se proyecta, en secreto, la conspiración
contra el dictador que desembocará en un fallido atentado, se
entrega de trasfondo una temática que enjuicia el orden social
establecido: la cultura urbana, la violencia, el sexo, el poder,
construyéndose una novela híbrida.
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Mientras Pinochet, seguro de su total poder, “aquí todo está
controlado” (p.162), retornaba a Santiago, un 07 de septiembre
de 1986, en la cuesta “Las Achupallas”, a 40 kilómetros de la
capital, el “vehículo delantero” de la comitiva blindada que lo custodiaba y protegía, “se quebró en diagonal con la brusca frenada
para no chocar la casa rodante que cortaba el camino. Y, a su vez,
todos los autos patinaron en un alarido de neumáticos y explotó la
sonajera de balas repicando en los parabrisas.” (p.162-163).
Se trató, en la vida real, de la Operación Siglo XX, a cargo del
Frente Patriótico Manuel Rodríguez. En la novela, Carlos, un
personaje que aúna realidad y ficción, forma parte del Frente y
está comprometido con el atentado para unos; con la emboscada,
para otros.
Tras las palabras de Pinochet, “no se mueve ninguna hoja sin
que yo lo sepa” (p.162), reconocemos a un sujeto que vive en permanente interacción con los otros y con el espacio, estableciendo
el discurso oficial del poder: el que domina, el que controla, el
que ordena, el que manda, es él, Pinochet, general en jefe del
ejército, dictador. En antítesis dialógica, Carlos y los del Frente
intentan la posibilidad de modificar los roles preestablecidos,
transgrediendo lo esperado (François, 1998).

Ambos espacios: Pinochet – Carlos, militares –
revoluciona-rios, orden – rebeldía, no pueden disociarse para
acceder a una interpretación total del mundo narrado; puesto
que generan dialécticamente distintas visiones de mundo que
constituyen la estructura profunda de la obra.
En cuanto revolucionario, en el contexto cultural latinoamericano, Carlos debe comportarse como un hombre marcadamente

masculino, tanto en el aspecto físico como en sus actitudes y
acciones. La descripción física del personaje concuerda con la
de un revolucionario, como queda demostrado en la siguiente
conversación: “¿Tú piensas que me creo héroe? Algo así, tal vez no
como O’Higgins o Prat, pero sí como el Che Guevara:” (p.138).
Pero, en Carlos hay un comportamiento ambiguo en la expresión de la sexualidad. Ambigüedad que está vinculada con
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la relación confusa que establece el joven con la protagonista.
Nunca podemos saber con exactitud si Carlos corresponde o
no a los sentimientos de la Loca; puesto que en sus palabras y
en sus acciones, a veces, se vislumbran los sentimientos que el
personaje principal, inevitablemente, le ocasiona.
La indeterminación deja a los lectores en el terreno de la
duda, en el traspaso del margen, sin poder afirmar algo o
negarlo. De ahí que Carlos externa y culturalmente cumple con
los requi-sitos físicos del revolucionario latinoamericano; sin
embargo, la duda se establece gracias a su comportamiento
sentimental frente a la Loca, el cual nunca es aclarado:
Nunca una mujer le había provocado tanto cataclismo a
su cabeza. Ninguna había logrado desconcertarlo tanto,
con tanta locura y liviandad. No recordaba polola alguna
de las muchas que rondaron su corazón (…) Ninguna, se
dijo, mirándolo con los ojos bajos y confundido,
intentando recobrar el pulso de su emoción. (p.34)

La cita transcrita evidencia la vaguedad sentimental, las
emociones confusas que le provoca a Carlos la coquetería y femineidad de la Loca; emociones que nunca le habían generado
parejas anteriores.
La Loca del Frente, el homosexual
Un lugar especial le corresponde en este trabajo de
deconstrucción a la figura del homosexual, quien en
tanto encarnación de la no normatividad, demuestra la
inestabilidad y limitación de las ofertas culturales para
la construcción de sujetos sociales.
(Blanco, Fernando y Poblete, Juan, 2010: 22).

El tercer personaje, la Loca del Frente (quien siempre se
autodenomina, como mujer, por la categoría femenina que utiliza) construye su espacio en el amor hacia Carlos; en el bordado
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de manteles para las señoras de los generales; en los boleros
románticos del pasado, que canta con pasión mientras ordena
su casa; en las noticias de la radio Cooperativa, de oposición al
régimen, que enuncia y denuncia sucesos: barricadas, cortes
de luz, marchas de protesta y otros incidentes.
La Loca del Frente resulta seducida por un joven
heterose-xual, a quien conoce imprevistamente. Mientras más
fuerte es el amor hacia Carlos, la Loca más se involucra,
voluntaria / invo-luntariamente en las actividades del Frente.
Entonces, la pasión desatada por el amor la llevará a
convertirse en colaboradora y, paulatinamente, en cómplice
del atentado contra Pinochet. De esta forma, se adentrará en el
camino de la revolución y se convertirá, sin proponérselo,
mientras dure la relación entre ambos, en una figura política.
Su amiga, la Rana, que conoce el secreto del amor, aunque no la
hizo vivir un sueño de hadas, le advierte a La Loca los peligros de
enamorarse de un heterosexual; porque presiente que Carlos la
puede comprometer política y fatalmente durante la dictadura. La
Rana conoce el secreto del amor, pero el sentimiento amoroso no la
transformó en princesa, como le ocurrió a La Loca.

La protagonista ha vivido pegada a los programas de
radio para acompañarse; y ha construido su espacio propio en
torno al mundo de la cultura amorosa que propicia la letra y
música de los boleros de la década 1950 - 1960. Es el
imaginario del pasado que habla del amor no correspondido:
Pero ella no estaba ni ahí con la contingencia política.
Más bien le daba susto escuchar esa radio
[Cooperativa] que daba puras malas noticias. Esa radio
que se oía en todas partes con sus canciones de
protesta (…) Ella prefería sintonizar los programas del
recuerdo: ‘Al compás del corazón’, ‘Para los que fueron
lolos’, ‘Noches de arrabal’. Y así se lo pasaba tardes
enteras bordando esos enormes manteles y sábanas
para alguna vieja aristócrata…” (p. 11-12).
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El imaginario amoroso de la Loca se genera en el imaginario del bolero que muestra a la mujer como irremediablemente
enamorada de un hombre inalcanzable que, al mismo tiempo, es,
para ella, metáfora de lo masculino sexual.
A Carlos lo conoció “en el almacén”. Era un “muchacho tan
buenmozo” que no pudo negarse al favor que le pidió, “con ese
timbre tan macho”, guardar unas pesadas cajas que “Carlos
cargaba con su musculatura viril”. Son “solamente libros, pura
literatura prohibida”, dijo con su “boca de azucena mojada”. Nada
más averiguó, “cautivada por el tinte violáceo de esos ojos” y “por
su mirada de halcón.” Tampoco se pudo negar cuando “le había
pedido permiso, entrecerrando la pestañada de sus ojos linces”,
para estudiar con sus compañeros de universidad en el altillo
de su casa. “Cómo negarse entonces si el morenazo la tiene toda
empapada, sudando cuando se le acerca.” (Pp.12-15).
En un comienzo, la Loca se encuentra ajena a todo lo que ocurría en el país, se desliga y prefiere, como ella misma dice, hacerse la
loca. Asimismo, se desentiende del contenido de las cajas y prefiere
no averiguar, sino aceptar “que se llamaba Carlos, no sé cuánto, estudiaba no sé qué, en no sé cuál universidad” (p.12); y las cajas prefiere

cubrirlas con telas y disfrazarlas de muebles y arrimos.
Al igual que toda realidad vivida, el personaje protagónico
se mueve entre un adentro y un afuera. Interiormente, intuye
el contenido de las misteriosas cajas; pero, exteriormente, solo
existe construyendo el amor: “Carlos era tan bueno, tan dulce,
tan amable. Y ella estaba tan enamorada…” (p.16).
Historia y ficción
A medida que vamos leyendo la novela, reconocemos yuxtaposición de géneros, ya que interactúan, en un sentido amplio,
la historia y la ficción literaria, la crónica y la fábula de amor,
generándose un diálogo al interior de la obra, que entrega distintos discursos del imaginario colectivo y que se circunscribe,
en parte, a los acontecimientos reales.
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“Un texto, tal como aparece en su superficie (o manifestación)
lingüística, representa una cadena de artificios expresivos que el
destinatario debe actualizar.” (Eco, Umberto, 1993: 73). Para entrar en conexión con el mundo creado, al lector le
corresponde, desde que se inicia el relato, ubicarse en un
escenario específico, y formarse una imagen del barrio de La
Loca. Para ello, se remite a su propia experiencia de lector, en
lo que se refiere a barrios de Santiago.
Todo el barrio sabía que el nuevo vecino era así, (…) un
mariposuelo de cejas fruncidas (…) Pero es simpático,
decían (…) la Loca del Frente, en muy poco tiempo, formó
parte de la zoología social de ese medio pelo santiaguino
que se rascaba las pulgas entre la cesantía y el cuarto de
azúcar que pedían fiado en el almacén. (p.10-11)

El relato está centrado en un período decisivo que, como
un espejo, muestra el espacio de la ilusión de un momento determinante para el acontecer político de la nación. Un almacén
de barrio es “el epicentro de los cotorreos y comentarios” sobre
la situación del país.
Desde ese espacio, se transmite de persona a persona,
como una verdadera red social popular, el suceder diario de la
con-tingencia pública: las protestas instituidas por la
oposición en contra de la dictadura; las declaraciones
represivas del dictador; las convocatorias para septiembre
que anuncian: ahora sí cae, 1986 es el año; y, radio
Cooperativa llamando a todos para que fueran al parque, al
cementerio, con sal y limones, para resistir las bombas
lacrimógenas que asfixiaban el aire del centro de Santiago.
Junto con la generación del imaginario político en un barrio
marginal, en un almacén, en una radio de oposición; la novela
imagina y recrea, desde la perspectiva del autor, la planificación
del atentado contra Pinochet. No obstante, la generación de una
novela no es una acción individual; es producto de un sujetoautor que se ubica en un tiempo-espacio concreto y vive en in-
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terrelación con otros sujetos. Lo que implica diálogo, polifonía,
acción recíproca de voces individuales y grupales.
Estos acontecimientos y espacios mencionados y otros
conforman el trasfondo histórico-cultural, donde se asientan
la personalidad del homosexual que se siente atraído sensual
y sexualmente por un joven revolucionario. Ambos personajes
están en crisis con el medio y en búsqueda de un espacio diferente al de ellos.
De acuerdo con lo planteado, la novela no es solo la
memoria histórica que reproduce un espacio temporal; sino la
creación de un mundo construido mediante un paralelismo en
que conver-gen la situación de un país, escindido, quebrado,
violentado, y la Loca del Frente, un sujeto vulnerable,
humillado, degradado, marginal y, finalmente, autoexiliado.
Por ello, la novela no es solo una representación históricolingüística, sino la recreación ficticia de un mundo construido
mediante un encadenamiento paralelístico antitético de
imágenes expresivas que el lector requiere actualizar.
Los variados discursos explícitos e implícitos de la novela
están cruzados por una multiplicidad de voces que ya no encuentran su espacio en el discurso de un sujeto único. Por ello,
la verdad es fragmentaria, no se puede aventurar una
interpre-tación unívoca que la abarque en su diversidad:
El estado tiene una política con el lenguaje, busca neutralizarlo, despolitizarlo y borra los signos de cualquier
discurso crítico. El Estado dice que quien no dice lo que
todos dicen es incomprensible y está fuera de su época.
Los que no hablan así están excluidos. (Piglia, 2001).

La verdad de la historia no es directa, ni es algo dado, surge
de las relaciones y de la confrontación con el poder (Ricardo
Piglia, 2001). El Estado, representado en Tengo miedo torero por
el gobierno de Augusto Pinochet, construye ficciones y,
mediante este proceso, manipula historias.
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La función del escritor, de acuerdo con el concepto de novela
híbrida, sería descubrir el secreto que el Estado impone, esta-blecer
dónde está la verdad y revelarla. La veracidad novelesca
surgirá, entonces, del entrecruzamiento de la narración oficial (la
voz del Dictador) con el relato de oposición (radio Cooperativa,
Carlos y su grupo de resistencia); y con el discurso de un homosexual, la Loca del Frente. Pero, cada uno de estos son relatos
parciales, fragmentarios. De todas estas historias, la oficial y las
alternativas, surgirá la trama total en su complejidad y amplitud.

Tenemos la historia relativa a Pinochet, quien el 11 de septiembre de 1973, dio “la orden para que los Hacker Hunter soltaran sus huevos explosivos sobre La Moneda (…) Sonrió al recordar
ese instante. (…) ¿Qué pensaban esos marxistas, que el Ejército se
iba a quedar de brazos cruzados viendo cómo transformaban el
país en una fonda de patipelados revoltosos? (…) Ahora Chile era
una nación ordenada y fértil como lo mostraba el paisaje florido
que pasaba por la ventana del auto.” (p.134).

Asimismo, se presenta la crónica cotidiana de Santiago, y
se habla del “boliche de barrio, epicentro de los cotorreos y
comen-tarios sobre la situación política del país”. (p.11).
En simultaneidad, están los reportajes periodísticos de radio
Cooperativa, que informa acerca de un fallido intento subversivo: “Un comunicado de la Central Nacional de Informaciones del
Gobierno declara que se ha desbaratado un plan subversivo que se
pretendía poner en práctica en el mes de septiembre.” (p.118). Y,
también, comenta la emisora acerca de un acto que exige
justicia por los atropellos de los derechos humanos:
“La Agrupación de Familiares de detenidos
desapareci-dos convoca a una velatón frente a la
Vicaría de la Soli-daridad en Plaza de Armas. Este acto
tiene como objetivo exigir justicia por los atropellos
cometidos en derechos humanos.” (p.119).
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Entre ambos espacios: el de la dictadura y el de la oposición, se ubica el ámbito de la Loca del Frente, la que, desde los
márgenes sociales, protagoniza la historia de amor que sirve
de contrapunto a la historia política que vivió Chile con motivo
del fallido atentado contra Pinochet:
… las sirenas ululando a lo lejos, escoltando la comitiva
presidencial que subía por el camino. No te muevas, estás
para una foto. Carlos buscaba la cámara precipitadamente
(…) las sirenas se acercaban, pudiendo verse la culebra de
autos que ya tomaban la curva. Por fin, Carlos encontró la
cámara y enfocaba tembloroso (…) Carlos trataba de
encuadrar el camino como fondo (…) Las motos policiales y
vehículos blindados pasaron a su espalda y ella sintió un
hielo repentino al sonreír para el click de la foto. (p.29-30)

Conclusión
El proceso creativo del mundo narrado en Tengo miedo torero, transparenta, como si fuera un espejo, a un narrador ficticio
que se puede identificar fácilmente con Pedro Lemebel, el autor.
Tengo miedo torero genera un espacio-tiempo construido por
el lenguaje, en el cual se interioriza el lector, convocado por los
acontecimientos discontinuos, por los relatos fragmentados, por las
voces diversas y contrarias que encaminan la comunicación.

En cuanto crónica, la novela entremezcla historia y ficción, y
presenta un acontecimiento histórico sobre un personaje real,
Augusto Pinochet, y relata la conspiración que se llevó a cabo y que
culminó en la emboscada o atentado del año 86, configurando
el imaginario radial y el social, respectivamente, lo popular y
lo político.
En un paralelo narrativo divergente y simultáneo, se cuenta
el proceso romántico del amor de la Loca por un hombre de izquierda, Carlos, el revolucionario del Frente Patriótico. A medida
que el romance se politiza, nos evidencia un tiempo y un contex-
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to socio-cultural y político, donde el país sueña con cambiar el
presente dictatorial y encaminarse hacia un futuro democrático.

El relato imbrica realidad y ficción, construyendo un texto
narrativo híbrido en el que conviven personajes reales,
históricos, con personajes ficticios, imaginarios.
En la novela, el todo no es la suma de las partes que la integran; por ello, no puede ser dilucidada e interpretada consideran-do
a sus componentes por separado. La construcción narrativa
fundamentada en la heterogeneidad responde a la mejor forma de
imaginar el conocimiento actual, que tiende a la multiplicidad.

El mundo que recrea Tengo miedo torero: fragmentado,
diverso, contradictorio, múltiple, tiende a la continuidad, sin un
final definitivo; aunque, lógicamente, la novela tenga un final.
La bocina del taxi trizó el silencio en que habían quedado
los dos [Carlos y la Loca]. Y en el mismo silencio recogieron los bultos y se encaminaron hacia el vehículo que los
esperaba para llevarlos de regreso. ¿Recogiste todas tus
cosas?, preguntó Carlos cuando estuvieron instalados en
el auto en marcha. Y ella mintió afirmando con la cabeza.
Mientras atrás en la playa anochecida en terciopelada
oscuridad, la marea se encrespaba arrastrando el albo
mantel olvidado en la arena (p.206).

El amor, a lo largo de la novela, es una fuerza que perturba y
enajena, una energía sublime y efímera, un dinamismo momentáneo y devastador, una luminosidad repentina y breve, hace destacar al ser amado por un breve tiempo para luego desaparecer.
Como dice la canción: “Tu silencio ya me dice adiós.” (p.205)
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HERMENÊUTICA E REINVENÇÃO DA LINGUAGEM
NA NARRATIVA DE DIAMELA ELTIT

Elga Pérez Laborde

O experimental, diferente e apaixonante na narrativa de
Diamela Eltit consiste na sua forma de recriar a linguagem. Assim
como Alain Robbe-Grillet nos anos 50 apresentou uma teoria do
romance cujo foco recai sobre os objetos: o nouveau roman,1 que
seria uma versão e visão individual das coisas, subordinando
trama e personagem aos detalhes do mundo ao invés de arrolar o
mundo a serviço deles, Diamela cria uma aproximação com a
essência das coisas, dos corpos, dos acontecimentos rotineiros de
cada momento ou da história, que lhe toca ou escolhe viver.
1

Diverge dos gêneros literários clássicos. Alain Robbe-Grillet, representante do nouveau roman,
publicou uma série de ensaios sobre a natureza e o futuro do romance que foram posteriormente reunidos na obra Pour un nouveau roman. Rejeitando muitas das características
estabelecidas no romance até então, Robbe-Grillet julgou os romancistas predecessores como
antiquados em razão do foco que colocavam no enredo, na ação, na narrativa, nas ideias e nos
personagens. Em vez disso, ele apresentou uma teoria do romance cujo foco recai sobre os
objetos: o nouveau roman ideal seria uma versão e visão individual das coisas, subordinando
trama e personagem aos detalhes do mundo ao invés de arrolar o mundo a serviço deles. Assim,
de acordo com os autores do nouveau roman, não faria sentido escrever romances à maneira de
Balzac, com personagens bem definidos, enredo com começo, meio e fim. Eles estariam, em vez
disso, mais próximos da literatura introspectiva de Stendhal ou Flaubert. Não admitiam a
descrição dos personagens — que segundo eles, seria influenciada por viés ideológico —, mas a
exploração dos fluxos de consciência. A despeito das afirmações de nouveauté (novidade), esta
visão do romance pode ser entendida como o desenvolvimento das sugestões e práticas de
escritores anteriores: Joris-Karl Huysmans, noventa anos antes, havia sugerido como o romance
pode ser despersonalizado; Franz Kafka mostrou que os métodos convencionais de
representação dos personagens não eram essenciais; James Joyce provou o mesmo no que se
refere à trama; e autores absurdistas já haviam se envolvido com alguns dos temas que
preocuparam os escritores do nouveau roman. A influência de Virginia Woolf, assim como de
Sartre e Camus, também é evidente. https://pt.wikipedia.org/wiki/Alain_Robbe-Grillet acesso e
10/10/2017
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A linguagem lhe serve como instrumento de um universo
interior de narradora onde cabem os personagens e suas falas
em situações limite. A linguagem como uma câmara que percorre
esses pensamentos e os dos seus interlocutores, que às vezes são
e não são ela, que às vezes encarna a própria Diamela. Por isso
não é fácil a leitura, especialmente para quem espera impactos
literais dos fatos. As obras, chamadas estranhamente romances
em português, não se podem contar como um romance tradicional. Podem ser interpretados, analisados, mas não podem ser
narrados. Por isso ela é profundamente literária. Não é uma
escritora anedótica. Robbe-Grillet descreve o mundo material
dos objetos minuciosamente, com certa sensualidade, com uma
espécie de câmara lenta que se compraz em percorrer cada milímetro sem importar o tempo.
Diamela Eltit usa uma lente de aproximação para se introduzir no âmago dos corpos, na intimidade dos diálogos diretos e
indiretos, das reflexões de sua narradora, da relação cotidiana e
seus nexos com fatos e personagens em situações limites,
descarnadas, nuas, personagens da historia, dos enlaces que
emergem da intimidade cotidiana, do público e do privado, da
marginalidade, dos extremos dos corpos e das almas.
Sua linguagem fraturada envolve, como metáfora da esquizofrenia social, da desarticulação dos sistemas, da paranoia, da
resistência política do delinquente, como significado social do
terceiro e do quarto mundo, aliás, título de outra obra dela El
Cuarto mundo. A autora se debruça sobre a realidade do lumpen
como metáfora social, sobre as zonas psíquicas marginais do
funcionário público, das mulheres reprimidas, cruza as
fronteiras entre o legal e o ilegal.
O fenecente século XX lateja em cada palavra, em cada epifania, que a escritora contorna com os impossíveis da história que
ainda nos afetam e perturbam. Nada é obvio nesses textos, mas o
que é obvio ela o transfigura, o converte em subjetividade pura o
qual lhe dá um caráter experimental a sua escrita. A força de sua
literatura está nos excessos da linguagem. Segundo Leonidas
Morales, todos os romances de Diamela Eltit podem ser conside-
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rados pós-vanguardistas. Respondem a princípios construtivos
(estéticos) que supõem o fim das premissas da vanguarda, mas
que por esse mesmo fato, por essa conclusão ou clausura, abrem
ou deixam lugar para um novo horizonte. No caso específico do
romance, como arte e experimentação, o que está em jogo seria
precisamente o problema do seu status como gênero discursivo.
Durante a fase vanguardista da contemporaneidade do romance
no Chile, até José Donoso se mantém a figura do romance como
gênero hegemônico em cada livro publicado. Quando a fragmentação do narrador e do relato alcança o desborde do gênero do
romance, que é o caso de Diamela, o leitor pode se questionar se
isso que ela apresenta é ou não um romance. Mas a autora faz
questão de fazer de sua liberdade o princípio constitutivo de sua
narração e de um sujeito de identidade em trânsito, aberto,
entregue a revisões e versões. Em termos gerais, os romances de
Eltit mantêm como constante uma forte tensão entre o gênero
dominante e a classe de discursos que integram seu conteúdo. As
mudanças, entre uma e outra fase são de tal magnitude, que se o
romance chileno contemporâneo, até Donoso, ou seja, a fase de
vanguarda apresenta uma estrutura traduzível pelo conceito de
obra fragmentária, a fase seguinte, a atual, a de pós-vanguarda,
ou pós-moderna-dentro da tradição da grande arte experimental,
onde se circunscreve Eltit, sem entrar numa relação de franca
ruptura com o conceito de obra fragmentária, inclui deslocamentos e redesenhos interiores, tais, que obrigam, a dar conta da
nova estrutura, onde os (des)centramentos da fragmentação dão
passo a uma expansão de redes por onde circula e se ramifica o
sentido 2.

Tal situação obriga ao crítico a substituir o conceito de
fragmentariedade (fragmentação) pelo de rizoma: uma metá2

Presentación del libro de Leonidas Morales: Novela Chilena Contemporánea. José Donoso y
Diamela Eltit III. Diamela Eltit. 3. Género y Hegemonía en el infarto del alma, por Leonidas
Morales . III. Diamelta Eltit 1. <i>El ensayo como estrategia narrativa, por ...http://web.uchile.
cl/vignette/cyberhumanitatis/CDA/vida_sub_simple3/0,1250,PRID%253D14072%2526SCID%
253D14073%2526ISID%253D499,00.htmlPresentación del libro de Leonidas Morales: Novela
Chilena Contemporánea. José Donoso y Diamela Eltit. III. ... Los libros publicados por Diamela
Eltit (novelas, ensayos, y otros que portan consigo una nueva y rara belleza, asociada a su incierta
identidad genérica, como El infarto del alma) cubren ..... [3] En La Tercera. Acesso em

10/6/2016
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fora vegetal que utiliza L. Morales porque sugere muito bem a
ideia de uma multiplicação discursiva em rede; como exemplo
menciona a que se reproduz nos morangos, que é um rizoma,
onde não é possível distinguir entre a primeira e última mata e
onde o centro não apenas está quebrado, fraturado, se não que
literalmente tem desaparecido. Morales toma o conceito rizo-ma
do modelo descritivo ou epistemológico da teoria filosófica de
Gilles Deleuze e Félix Guattari. A noção de rizoma foi adotada da
estrutura de algumas plantas cujos brotos podem ramificar-se
em qualquer ponto, assim como engrossar e transformar-se em
um bulbo ou tubérculo; o rizoma da botânica, que tanto pode
funcionar como raiz, talo ou ramo, independente de sua localização na figura da planta, servindo para exemplificar um sistema
epistemológico onde não há raízes - ou seja, proposições ou afirmações mais fundamentais do que outras - que se ramifiquem
segundo dicotomias estritas. Ou seja, cria um paralelo entre a
base do discurso e sua relação com as estruturas da vida em suas
muitas fisiologias.
Deleuze e Guattari sustentam o que, na tradição anglo-saxã da
filosofia da ciência, costumou-se chamar de antifundaciona-lismo
(ou antifundamentalismo, ou, ainda, antifundacionismo): a
estrutura do conhecimento não deriva, por meios lógicos, de um
conjunto de princípios primeiros, mas sim elabora-se
simultaneamente, a partir de todos os pontos sob a influência de
diferentes observações e conceitualizações. Isto não implica que
uma estrutura rizomática seja necessariamente flexível ou instável,
porém exige que qualquer modelo de ordem possa ser modificado:
existem, no rizoma, linhas de solidez e organização fixadas por
grupos ou conjuntos de conceitos afins. Tais conjuntos definem
territórios relativamente estáveis dentro do rizoma.

Por meio desse exemplo o crítico nos ajuda a entender que
todos os romances de Diamela Eltit são rizomáticos, mas que
mantém um nó sem resolver, herdado da fase contemporânea
anterior, a vanguardista. Refere-se aos livros publicados como
romances, que mantém, pese a todo a identidade e a hegemonia
do gênero romance (novela). Não importa quanto fragmentado
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ou rebentado apareça esse romance, continua estando aí, com
sua hegemonia, ainda que deteriorada e o leitor por mais
dificuldades que tenha para reconhecê-lo, finalmente tem que
admiti-lo, seja surpreendido, furioso ou escandalizado.
Os textos de Eltit, pela sua parte, levam a oposição ficção/
realidade através do jogo de diversos gêneros, até um ponto onde
deixa de ter sentido, ou melhor, onde a fronteira que deveria
instalar e resguardar converte-se em “zona de livre trânsito”. Ou
também, segundo Morales, onde os gêneros definidos pela sua
atribuição sejam a ficção, ou seja, outro diferente à realidade,
diferentes dos termos da oposição e liberam-se de seus limites
institucionais e entram em outro tipo de relações, descongela-das,
submetidas a novas estratégias de colaboração dos gêneros entre si
e à instalação de novos dispositivos narrativos abertos

à determinação de outras figuras de sentido, talvez menos ideologizadas, mais livres.
Dentro desse critério Fuerzas especiales, (Seix Barral Biblioteca Breve, 2013), ainda não traduzida para português, que
recebeu o Premio Altazor 2014, é um romance que reflete a vida
das vilas marginais e prédios de blocos com portas carcerárias e
submetidas às contínuas agressões policiais das forças especiais.
A conjunção absurda de dois universos antagónicos está
representada em Fuerzas especiales na contradição do submundo
também do lumpen, da pobreza marginal mais extrema e resistente ao lado da tecnologia mais apurada da contemporaneidade
para saciar a comunicação, a prostituição, a fome e a violência
desses universos em jogo. Uma realidade brutal emerge de cada
discurso cerceado pelos mais sofisticados armamentos, como vigias
silenciosos, como uma litania poética da destruição, como a sombra
ameaçadora de um texto cheio de armamento apon-tando para
essas vidas em agonia, sem expectativas. Trata-se de um texto
narrado por uma mulher de bairro que fala do seu trabalho como
prostituta cyber do bloco e de sua relação com dois homens. Um
relato asfixiante cheio de armamento que descreve
sem pudor a vida de famílias que sobrevivem numa armadilha
sem saída. Fuerzas especiales retrata a dura realidade dos setores
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marginais de qualquer parte, muito familar ao brasileiro.
Trata-se de um texto que alude grupos policiais concretos e
também a especial força necessária para sobreviver ao horror
cotidiano ea pesar de tudo manter a esperança.
A necessidade do simbólico em Los trabajadores de
la muerte
Para Diamela Eltit a paixão como um dos territórios nos
quais se confrontam os limites humanos constitui uma constante
onde se articulam os materiais privilegiados da arte e particularmente, da literatura. A escrita que narra o drama sentimental
inexplicável, enganoso, incontrolável, tem sido abordada nas
obras principais que conformam o tramado da literatura ocidental. Com Édipo Rey e seu irreversível sino trágico, a ampla
gama de transgressões familiares impensáveis e possíveis pode
se registrar na emergência do sujeito em crise. Esse sujeito, sempre alheio e culpável, se configurou como um espaço extremo
próprio para o processo literário. A esse universo nos conduz
Diamela na obra Los trabajadores de la muerte (Santiago: Editorial Planeta, 2004).

O sujeito feminino historicamente assinado e consignado
pela cultura como o sujeito da paixão por excelência, devido à
distância com que a mesma cultura a separou do pensamento
científico e da consciência racionalista do mundo, tem sido o
protagonista de inúmeras sequências passionais, ligadas,
maio-ritariamente ao suicídio, mas também ao crime.
Precisamente, pelo poder simbólico que porta a literatura
como última transgressão possível, a ação criminal tem
podido transpor a barreira do legítimo horror que provoca
uma deter-minada realidade sem mediações, para reaparecer
em outra vertente de legibilidade: a que outorga a ficção
literária, porque permite observar a parte dramática na que se
articula uma de-terminada poética das emoções.
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Los trabajadores de la muerte teve como ponto de partida a
tragédia grega. O que interessou a sua autora foi como os dramas
dessa tragédia seguem se repetindo até hoje. Talvez não nos
regis-tros da nobreza, porque a tragédia clássica sempre trabalha
com semideuses, senão, com os registros mais populares. Na
crônica marrom. A história central está cruzada por essas
narrações, talvez agora num local mais degradado.

Nesta obra Diamela trabalhou com o mito de Medea, o
qual conectou com a atualidade através da referência de um
crime familiar acontecido no Chile e que ela leu num
periódico. Nesse sentido ela comentou que a história tem-se
escrito com sangue e o sangue está por todos os lados.
Nesse romance Diamela joga com diversos modelos de
representação, especialmente com os denominados discursos
universais, como a própria tragédia grega e em certa forma com
a psicanálise. Ao tempo que rompe com a filiação de uma
narração linear para interpelar inclusive a estratégia cronológica,
fazendo que seu discurso se mantenha na indefinição temporal.
Além da exposição de personagens marginais, característi-cos
de suas obras em geral e sempre fiel a sim mesma, o que faz nesta
obra em particular é construir um espaço de reflexão, de
interrogação e de procura alteradora dos modelos tradicionais de
representação cultural e literária. Trata-se de um corpo textual
híbrido, no qual confluem diversas estratégias narrativas para
apresentar duas histórias que se entrecruzam de forma aparentemente independentes. Personagens sem nome, que transitam nos
seus espaços interiores, entre sonhos e pesadelos, dentro de uma
estrutura formal atípica intercalada entre narrações que se dividem
em três atos como se fosse uma peça teatral, o que faz
supor que se trata de uma representação. Introduz a obra com o
capítulo “A las puertas del albergue”, que relata o conflito de poder
entre a menina “la niña del brazo mutilado”, e o homem que

sonha, ambos moradores de um ambiente de marginalidade.

Fazendo um resumo dos três atos centrais, podemos perceber o conflito entra uma mãe e um de seus filhos, que tem como
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origem a relação arcaica do poder do homem sobre a mulher. O
ódio que ela guarda pela figura do masculino, pelo poder violento
com que foi dominada. Na mãe, uma Medea latino-americana, a
violência física e psicológica, o abandono do marido, a lembrança
do pai, a maternidade, a pobreza e a solidão operam como estopim para transformar o filho em instrumento de vingança. O
filho, que desconhece essa realidade, numa recriação do Édipo,
foge dela, mas não consegue escapar dos vaticínios do oráculo.
Diamela Eltit recorre a duas tragédias clássicas para dar um novo
sentido à tragédia contemporânea dentro da ficção. E recria,
através do filho, os rituais de incesto e assassinato na relação
consanguínea com sua meio irmã.
Ao longo da obra, a construção de condições humanas,
inegavelmente atribuíveis à tragédia grega, que constitui o nascimento do pensamento ocidental, filosófico, político e cultural,
expressam-se em Los trabajadores de la muerte desde o contexto
da modernidade. A menina mutilada pode se equiparar à
figura vidente do oráculo, a pitonisa, a predestinação dos
sujeitos, cujas vidas estão ligadas a um destino trágico, ao
tempo que não podem escapar dos seus desígnios, assinalados
pelo dis-curso da menina, desestruturando-se assim, a
determinação do divino e desestabilizando-se mediante o
profano, sem chegar a ser profano.
A menina mutilada, consciente de sua monstruosidade no caso
do olhar cultural para seu corpo, gera um espaço de reflexão, de
interrogação em torno ao determinismo que o pensamento
ocidental impõe aos sujeitos que formam parte dele. A impossibilidade de escapar a um destino, a reprodução de modelos e roles
sociais estáticos contribuem em si mesmos à instrumen-talização
dos corpos e consciências, a um ordenamento a partir de oposições
onde não cabe estar fora delas. Pode-se ser normal ou anormal,
natural ou antinatural, louco ou sensato, vítima ou agressor, mulher
ou homem, localizado na periferia ou no centro, na capital ou na
província, em Latino-América ou na Europa, no ocidente ou no
oriente. Ou seja, é universal.
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Dessa forma, na narrativa de D.E., manifesta-se a construção
de um projeto crítico-literário, que incorpora no seu discurso
narrativo um posicionamento e questionamento da ordem e de
discursos hegemônicos. Jogo de ficcionalização, onde a realidade
e a sociedade instalada na construção do imaginário estético
alteram-se e abrem-se a outros espaços de significação e de
crítica focada no determinismo da cultura ocidental.
Nesse sentido, Los trabajadores de la muerte, segundo Cristina Bravo3, configura um corpo textual que joga com múltiplos
discursos e estratégias narrativas, assim como também com a
fragmentariedade da estrutura relacionada com a caracterização
das personagens, de seus discursos e (in)conscientes vitais, onde
a personagem da menina de identidade híbrida escapa à fatalidade da determinação de uma identidade (pre)fixada pela cultura,
desses “outros” personagens marginais, espectrais, mortos que
pertencem a uma cultura que trabalha para seus mortos.

Se reconhecermos a escrita como fenômeno de poder, que
polariza a constatação da existência de relações sociais, determinadas nos espaços marcados pela cultura patriarcal, talvez,
seja justamente essa a condição e objetivo na produção
literária de Eltit, ou seja, seu propósito de desarticular os
discursos pa-triarcais. Segundo Leonidas Morales, os
romances de Eltit corres-ponderiam a ensaios situados no
contexto da pós-modernidade porque nada é definitivo nesses
romances, nem o sujeito nem o discurso: o sujeito é sempre
uma figura móbil, em trânsito, e o discurso se faz e se refaz a si
próprio mesmo diante dos olhos do leitor.
O exame das formas narrativas desta autora e a incorporação de estratégias pós-modernas, com toda a ambiguidade que
possa ter na construção de suas personagens, e, a mensagem que
transmitem essas personagens mediante discursos alterados,
fragmentados, numa interpretação justa de seus romances.

3

BRAVO, Cristina. 2006 . «Corporalidades ‘híbridas’ en torno a Los Trabajadores de la muerte de
Diamela Eltit». Documentos Lingüísticos y Literarios www.humanidades.uach.cl/documentos_linguisticos/document.php?id=1229 . Acesso em 12/2016.
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Se entendermos o romance como gênero tradicional, com
determinadas características, ou mesmo o ensaio e a prática de
um tipo de escrita que rompe os limites entre um e outro, sem
dúvida coloca em crise ao próprio crítico tradicional, como bem
observa L. Morales. Além disso, constatamos, que uma das características da pós-modernidade, justamente, revela o exame de
um panorama confuso e complexo, e a autora, em certo sentido, o
que faz é por em evidência o contexto político e cultural local
frente à influência da globalização no ocidente.
A crítica observa na autora sua linguagem com alto nível de
profundidade e potência verbal e a considera única, depois de
José Donoso, o romancista chileno do boom. Destaca seu projeto
narrativo impactante e importante pela beleza e a inteligência de
sua execução. A evidência de sua verdade não tem superado
ainda a compreensão de pequenos círculos de recepção crítica.
Nas palavras de Leonidas Morales, o leitor necessita saber decodificar secretos, colocações enigmáticas, reflexões fugidias,
dispositivos narrativos por onde circulam trajetórias de sentido.
Podemos fazer leituras mais próximas de um calibre teó-rico
derridiano, detectando aporias em função das múltiplas
impossibilidades que oferece o texto como desafio tanto na
estrutura linguística, quanto no perfil deliquescente dos personagens; nas epifanias, escapadas das correntes de consciência da
escritora, que surgem fluidas, inesperadas, surpreendentes.
Indiscutivelmente, sua narrativa distante dos cânones, não se
apoia só nos significados, senão nos significantes da linguagem,
criando uma literatura denominada “incômoda”. Diamela como
escritora é hospedeira do universo mais alheio possível de uma
literatura massificada. Pratica a consciência a hostipitalidade
(hostilidade+hospitalidade). Não faz concessões. A propósito
de Los trabajadores de la muerte a crítica reconhece neles essa
aproximação à tragédia grega, assim como também ao teatro da
crueldade e do absurdo, ao neo-realismo ou ao expressionismo,
um percurso textual, entre tragédia e caricatura, que nos revela
sua aproximação ao esperpento, identificável em obras como as
de Pasolini, Beckett, Faulkner, Joyce, Buñuel, por exemplo, com
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toda essa saga palimséstica que antecede à produção secular
da contemporaneidade. Nesse sentido sua obra representa a
evolução da tragédia com novas luzes.
Diamela Eltit concebe o fazer literário como um campo
político de privilégio próprio da escrita, como outra aventura
múltipla e irredutível onde, “o que está no foco, no
microscópio textual, são os poderes das estéticas e suas interrelações com a virtualidade social, seja no desacato, seja na
harmonia” (ELTIT, 2000, p. 187).
O campo de trabalho literário que me convoca, enquanto
produtora e leitora contempla a fragmentariedade e a
superposição de falas, contempla ainda o inacabado como
estratégia narrativa e, como metáfora, contempla inclusive a estratégia da estratégia como palco de escritura,
num ato de liberação dos sentidos e de proteção contra a
ideologização da literatura (idem, 187).

Apaixonada pela ambiguidade se reconhece seduzida por
certos microrrelatos que contém inúmeros gestos, rictos e simulacros estéticos que permitem a circulação rebelde de
fragmentos das estratégias dos oprimidos pelas culturas oficiais.
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MEMÓRIA, AMNÉSIA E INVENÇÃO:
O TESTEMUNHO DO ESTRANGEIRO

Júlio Diniz

Vivi minha infância com uma verdade secreta e
uma identidade incerta.
Edgar Morin

I
Escolhi para a minha reflexão três romancistas que podem
ser localizados num campo específico e inovador da literatura
brasileira contemporânea: Tatiana Salem Levy, autora de A chave de casa (2007); Michel Laub, cujo premiadíssimo trabalho
intitula-se Diário da queda (2011); e Ronaldo Wrobel, autor de
Traduzindo Hannah (2011).
Os três autores publicaram as suas obras, independentemen-te
da idade de cada um, nesse interessante e desejado momento de
troca de guarda do nosso anti-cânone pós-tudo. Entre prefixos que
se perdem no vazio da retórica midiática de nosso tempo, os
escritores citados demonstram, sem dúvida, duas características
essenciais: a qualidade de sua produção e a afirmação do valor do
“comum” como matéria do nosso tempo. São autores que
lidam, na contemporaneidade, com questões ligadas aos novos
cenários da escrita no campo das tradições e traduções da cultura

judaica no Brasil.
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Apesar da inquestionável diferença de abordagem, Tatiana, Laub e Wrobel se aproximam a partir de três eixos
formadores de uma singular potência narrativa: o lugar da
memória como invenção e materialidade; a voz individual e a
voz coletiva como uma assinatura escritural; e o olhar (do)
estrangeiro como “punctum” de uma escrita diaspórica.
A memória é compreendida aqui como a partilha possível
de uma escrita que busca em sua precariedade deslizar no
campo da sensibilidade e do afeto. Não há, propositalmente,
como em outros momentos da literatura na modernidade, a
monumentalização e a fetichização da memória como possível
acerto de contas com a história. O holocausto, a ditadura Vargas e o golpe de 64 (referências presentes nos três romances)
não estão no lugar do trauma que tem que ser lembrado, mas
no espaço de constituição e construção de novas narrativas, de
produção de instigantes subjetividades.
São narrativas-fotogramas, jogo especular de imagens que
circulam entre o ocultamento e a revelação de histórias vividas e
inventadas, de quedas, traições e traumas, de personagens do
presente-passado que, sob o olhar lusco-fusco dos fantasmas,
atormentam os narradores do presente-presente. Os gestos
deliberadamente teatrais, a pose antinatural, a respiração presa,
os olhares direcionados para fora da cena constroem a narrativa
tagarela das imagens que contam boa parte da his-tória das
vozes diaspóricas judaicas que ajudaram a inventar o Brasil. Digo
tagarela porque sinto na contemporaneidade um desejo
incessante de documentar, guardar, multiplicar, preservar, com
medo de um bug, apagão, falha, perda defini-tiva. Parece uma
busca desesperada (e já por si fracassada) de totalizar a
memória, arquiva-la num HD indevassável, monumentalizar a
experiência humana. E o esquecimento, dispositivo que nos
constitui, o que fazer com ele?

Antes das narrativas-fotogramas de Tatiana, Laud e
Wrobel representarem alguma coisa, elas se tornam puzzle,
caleidoscópio, escrita possível de outras vidas, outros grupos,
outras quedas, traumas, dores, paixões, resistência, memória.
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O peso documental das imagens inscritas no corpo da histó-ria
que marcaram o período varguista do Estado Novo, por
exemplo, ou da ditadura militar de 1964, imprime dureza,
gigantismo, relevância e autoridade às cenas que tinham como
objetivo afirmar nossa emergente e frágil modernidade. São
representações fechadas, unificadas, formas imaginárias de
uma desejável e manipulável identidade brasileira costurada
nas feridas que a(s) ditadura(s) nos impuseram. Como contraponto, ou leitura a contrapelo das narrativas visuais vistas
do presente (Tatiana, Laub e Wrobel), pode-se pensar não na
representação in totum dos componentes significativos, mas
na encenação da ambiência que se infiltra na não-cena do
retrato. O álbum de família dos judeus que chegaram no cais
da América é o testemunho vivo do mal do arquivo que
desbota as fotos, faz amarelar os corpos, congela o tempo
histórico. É na escrita, e somente na escrita, que a potência da
rememoração se faz vida, existe como laço de presente e de
família. Nas palavras do poeta judeu egípcio Edmond Jabès,
“dificuldade de ser Judeu, que se confunde com a dificuldade
de escrever; pois o judaísmo e a escritura constituem uma
única espera, uma única esperança, uma única usura”. (apud
DERRIDA, 1971, p.54).
No romance de Tatiana Levy, a personagem-narradora recebe do avô a chave da casa da família em Esmirna, na Turquia,
e resolve reconstruir a trajetória da imigração para tentar dar
conta do seu próprio presente. Em Diário da queda, o narrador
se depara com o diário secreto do avô, sobrevivente de Auschwitz, e o livro de memórias do pai, e passa a ser ele mesmo o
narrador em abismo das memórias das três gerações. No texto de
Ronaldo Wrobel, o sapateiro polonês Max Kutner, diante da
convocação da polícia política do Estado Novo para cooperar na
vigilância dos judeus no Rio de Janeiro, recorre à sabedoria
do avô Shlomo, espectro que habita o quartinho onde mora. A
voz do zêide, presente nas três obras, constitui-se, ela mesma,
o lugar da tradição que será traduzida (em hebraico, íidiche e
português) por outras vozes narrativas. Os romances citados
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apontam para a escrita como a memória possível e legível do
contemporâneo, atos performáticos que resistem à cegueira
pelo excesso de luz e vai buscar na escuridão a capacidade “de
escrever mergulhando a pena nas trevas do presente”, como
afirma Agamben.
II
No ensaio “Edmond Jabès e a questão do livro”, Jacques
Derrida afirma:
A escritura morreria quer com a vigilância pura quer com
o simples desaparecimento da pergunta. Escrever não é
ainda confundir a ontologia e a gramática? Esta gramática na qual se inscrevem ainda todas as deslocações da
sintaxe morta, todas as agressões da palavra contra a
língua, todos os questionamentos da própria letra? As
perguntas escritas dirigidas à literatura, todas as torturas
a ela infligidas são sempre por ela e nela transfiguradas,
enervadas, esquecidas; tornadas modificações de si, por
si, em si, das mortificações, isto é, como sempre, das astúcias da vida. Esta só se nega a si própria na literatura
para melhor sobreviver. Para melhor ser. Não se nega
mais do que se afirma: difere-se e escreve-se como diferência. Os livros são sempre livros de vida (o arquétipo
seria o Livro da Vida mantido pelo Deus dos Judeus) ou da
sobrevida (os arquétipos seriam os Livros dos Mortos
mantidos pelos egípcios). Quando Blanchot escreve: “Será
o homem capaz de uma interrogação radical, isto é, afinal
de contas, será o homem capaz de literatura?”, poder-seia igualmente dizer, a partir de um certo pensamento da
vida, “incapaz”, outras tantas vezes. Exceto se admitirmos
que a literatura pura é a não-literatura, ou a própria
morte. A pergunta sobre a origem do livro, a interrogação
absoluta, a interrogação sobre todas as interrogações
possíveis, a “interrogação de Deus” jamais pertencerá a
qualquer livro. A menos que se esqueça a si própria na
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articulação da sua memória, no tempo da interrogação, no
tempo e na tradição da sua frase, e que a memória de

si, sintaxe ligando-a a si, não faça dela uma afirmação
disfarçada. Já um livro de pergunta que se afasta da
sua origem. (DERRIDA, 1971, p. 71-2)

A busca da narrativa ficcional na e com a linguagem, exorcizada da gramática, despida de significados, rasurada do dicionário, mostra-se nos três autores como um dispositivo que tenta
capturar uma matéria viva que se revela incompleta, obscura,
deslizante e indizível. Como bem colocou Derrida no seu texto, “a
pergunta sobre a origem do livro, a interrogação absoluta, a
interrogação sobre todas as interrogações possíveis, a ‘interrogação de Deus’ jamais pertencerá a qualquer livro”. O fracasso de
entendimento das vozes que precedem às dos narradores é, ele
mesmo, o que de mais poderoso e latente essas escritas de
invenção de memórias têm a nos oferecer, leitores que também
vivem na diáspora multicultural e multiétnica de nosso presente.
Como nos diz Clarice:
Eu tenho à medida que designo – e este é o esplendor de
se ter uma linguagem. Mas eu tenho muito mais à medida
que não consigo designar. A realidade é a matéria-prima,
a linguagem é o modo como vou buscá-la – e como não
acho. Mas é do buscar e não achar que nasce o que eu não
conhecia, e que instantaneamente reconheço. A
linguagem é o meu esforço humano. Por destino tenho
que ir buscar e por destino volto com as mãos vazias. Mas
– volto com o indizível. (LISPECTOR, 1974, p. 49)

Os três romances debruçam sobre o esforço humano de
contar uma, talvez duas, inúmeras histórias. Narrativas que
entrelaçam as tradições familiares com os fatos históricos, as
viagens de ida e de volta, o ocaso da potência corporal, o esquecimento que impõe novas versões para a vida, a necessidade de
afirmar um sim. As vozes narrativas são ora dos protagonistas
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ora dos ventríloquos que fazem de A chave de casa Diário da
queda e Traduzindo Hannah constelações polifônicas. A voz é,
para a caracterização aqui proposta, uma assinatura escritural,
ou seja, uma instância de mediação e apropriação que faz a literatura se deslocar para um lugar incapturável como essência
transcendente, ideologia política, sectarismo estético ou solução
pragmática para os males do humano. A voz como assinatura é
a encenação de um discurso esvaziado de totalidade holística
e, paradoxalmente, repleto de máscaras identitárias.
A voz é assinatura como marca, como rasura, como impossibilidade de se chegar com completude ao fim. Que fim? Do texto?
Da autoria? Da literatura? Da narrativa que genealogicamente
não cessa de pisar no território do fora, na vertigem do desejo?

Em O livro por vir, Blanchot afirma:
Mas, precisamente, a essência da literatura escapa a toda
determinação essencial, a toda afirmação que a estabilize
ou mesmo que a realize; ela nunca está ali previamente,
ela deve ser sempre reencontrada ou reinventada. Nem

é mesmo certo que a palavra “literatura” ou a palavra
“arte” correspondam a algo de real, de possível ou de
importante. Isto já foi dito: ser artista é nunca saber
que já existe uma arte, nem que já existe um mundo.
(BLAN-CHOT, 2005, p.294).

A poética das múltiplas vocalizações incorpora vozes que
em rotação vivem na errância. As vozes da diáspora que
migraram do mais poderoso sentido clássico de literatura
prescindem da noção de origem, de valor absoluto, de tarefa
conclusa, de bem contar uma história. Afirmo e reafirmo: as
vozes presentes na literatura de Tatiana, Laub e Wrobel são
de falsos mentirosos que contam histórias mal contadas,
utilizando as felizes nomeações dadas por Silviano Santiago a
dois de seus escritos ficcionais. Uma voz em trânsito não pode
ser capturada por axiologias e classificações.
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A ensaísta Bertha Waldman, leitora atenta da produção
ficcional de escritores de descendência judaica na literatura
brasileira, analisando o último livro escrito por Clarice, A hora da
estrela, resume o seu lugar no panorama contemporâneo da
nossa literatura:
Esse livro nunca é o que já está escrito, nem mesmo o que
está se escrevendo, mas outra coisa que não se chega a
dizer: ele é sempre para mais tarde. Esse futuro para o
qual aponta, contudo, não é acalentado por um projeto
realizável, estando inevitavelmente fadado ao fracasso: o
não-livro será seu melhor livro. (WALDMAN, 2003, p.32).

III
Um terceiro ponto que julgo importante na compreensão
da escrita desses três autores e seus modos de usar refere-se à
categoria do olhar (do) estrangeiro como dispositivo especulativo
e desestabilizador.
Cito o final do conto Miopia progressiva, do livro
Felicidade clandestina, de Clarice Lispector:
E foi como se a miopia passasse e ele visse claramente o
mundo. O relance mais profundo e simples que teve da
espécie de universo em que vivia e onde viveria. Não um
relance de pensamento. Foi apenas como se ele tivesse tirado os óculos, e a miopia mesmo é que o fizesse enxergar.
Talvez tenha sido a partir de então que pegou um hábito
para o resto da vida: cada vez que a confusão aumentava e
ele enxergava pouco, tirava os óculos sob o pretexto de
limpá-los e, sem óculos, fitava o interlocutor com uma fixidez
reverberada de cego. (LISPECTOR, 1975, p.20).

O entendimento da categoria olhar (do) estrangeiro, como é
colocada aqui, passa inicialmente pela imagem que fecha o texto
acima citado: “sem óculos, fitava o interlocutor com uma fixidez
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reverberada de cego”. A duplicidade de leitura – olhar estrangeiro
/ olhar do estrangeiro – marca a condição reverberada pela voz,
pela voz leitora da cegueira, de poder usar e não usar os óculos
como mediação de leitura do mundo, do outro, da própria noção
de escrita na contemporaneidade. Clarice utiliza sistematicamente a poiesis da cegueira como lugar de potência e ressignificação,

como na cena do cego mascando chiclete do conto Amor.

Por se saber dividido, exilado de si mesmo, o estrangeiro
olha o exterior de sua fronteira como contínua e pulsante necessidade de traduzir o visto, o vivido, o vivível. Pensar a figura
do estrangeiro é tentar localizar alguém imerso no conflituoso
campo tradutório das relações afetivas e socioculturais com um
outro que é o outro de si. Como uma voz que oscila entre a língua
materna e a língua madrasta, a tagarelice e o silêncio, o estar-com
e o estar-sem, o estrangeiro existe no fora, na indefinição do lado
sim e do lado não das fronteiras, no puro exterior da origem.

Em seu clássico texto sobre o a figura do estrangeiro,
Estran-geiros para nós mesmos, Julia Kristeva afirma:
Estrangeiro: raiva estrangulada no fundo da minha garganta, anjo negro turvando a transparência, traço opaco,
insondável. Símbolo do ódio e do outro, o estrangeiro não
é nem a vítima romântica de nossa preguiça habitual,
nem o intruso responsável por todos os males da cidade.
Nem a revelação a caminho, nem o adversário imediato a
ser eliminado para pacificar o grupo. Estranhamente, o
estrangeiro habita em nós: ele é a face oculta da nossa
identidade, o espaço que arruína a nossa morada, o tempo
em que se afundam o entendimento e a simpatia. Por
reconhecê-lo em nós, poupamo-nos de ter que detestá-lo
em si mesmo. Sintoma que torna o “nós” precisamente
problemático, talvez impossível, o estrangeiro começa
quando surge a consciência de minha diferença e termina
quando nos reconhecemos todos estrangeiros, rebeldes
aos vínculos e às comunidades. (KRISTEVA, 1994, p.9)
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O afiado texto de Kristeva não tem por objetivo apontar a
figura do estrangeiro como o outro, como o que vem de lugares
distantes, o forasteiro, o diferente, o contrabandista de si próprio,
imagens-clichês que imobilizam a discussão. Ao contrário, o conceito produtivo de estrangeiro está totalmente ligado ao debate
contemporâneo sobre o lugar que o outro ocupa na produção de
novas subjetividades e na aceitação de novos modos de relação
com o constructo alteridade. Na verdade, é esse outro que habita
o mesmo que nos interessa. É esse outro que habita o mesmo que

se faz presente nos textos de Tatiana, Laub e Wrobel.
O estrangeiro é uma voz fantasmática que nos desconstrói
como uno, que nos constrói como duplo, e que nos possibilita ler
o mundo como paisagem múltipla e plural, com suas contradições, violências e crises. Na sua voz, no seu corpo linguístico e
escritural, constrói-se a poética das dobradiças, ou seja, o trânsito
intercultural e multiétnico que indetermina limites, fronteiras,
campos culturais e políticos delimitados. Chamo de poética
das dobradiças, pensando nos Bichos da Lygia Clark, o
procedimento criativo e estético no espaço da visualidade e
materialidade das artes que supera as dicotomias tradicionais
(maior x menor; fora x dentro; forma x conteúdo; centro x
margem; nacional x estrangeiro; corpo x espírito), e instaura
“contrarrelevos” sob a forma de diálogos ativos, modalidades
intersubjetivas, proposi-ções de trânsito.

“Estrangeiro: raiva estrangulada no fundo da minha garganta” – assim se inicia o texto de Kristeva. Na profundeza da
gorge, garganta, gaia gagueira, são liberadas e aprisionadas
simultaneamente as vozes que emergem dos vultos espectrais dos
escritos de Tatiana, Laub e Wrobel. São vozes diaspóricas que têm
úvula, saliva, mãos, dedos e pés. Vibram e emanam energia vital a
partir de uma garganta de carne. São corpos em trânsito, instâncias
de um devir em contínuo movimento. Não há nacio-nalidade
anterior e nacionalidade posterior para o estrangeiro. Há somente o
polilinguismo e a fragmentação identitária.

O estrangeiro, diria eu, é um traficante de sentidos, um
con-trabandista de narrativas extemporâneas.
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Segundo Tzvetan Todorov:
O homem desenraizado, arrancado de seu meio, de seu país,
sofre em um primeiro momento: é muito mais agradável
viver entre os seus. No entanto, ele pode tirar proveito de
sua experiência. Aprende a não confundir mais o real com o
ideal, nem a cultura com a natureza: não

é porque os indivíduos se conduzem de forma diferente
que deixam de ser humanos. Às vezes ele fecha-se em um
ressentimento, nascido do desprezo ou da hostilidade de
seus anfitriões. Mas, se consegue superá-lo, descobre a
curiosidade e aprende a tolerância. Sua presença entre os
“autóctones” exerce por sua vez um efeito desenraizador:
confundindo com seus hábitos, desconcertando com seu
comportamento e seus julgamentos, pode ajudar alguns a
engajar-se nesta mesma visão de desligamento com
relação ao que vem naturalmente através da interrogação
e do espanto. (TODOROV, 199, p. 27).

Finalizando estas considerações, gostaria de reafirmar a
possibilidade de ler a literatura na contemporaneidade liberta das
noções clássicas de fronteiras nos campos da política e da cultura
(nacional x universal; erudito x popular; individual x so-cial), e das
identidades essencialistas e fechadas (gênero, raça e faixa etária),
reafirmando a presença de elementos de um éthos judaico na obra
dos três autores que coloca em tensão o local e o global. Não
chamaria a literatura escrita por Tatiana, Laub e Wro-bel de
literatura judaica, da mesma maneira que não nomearia Machado,
Cruz e Sousa e Lima Barreto como representantes de uma literatura
negra, nem consideraria Caio Fernando Abreu e Silviano Santiago
como arautos de uma Queer Literature. Apesar de pensar a
literatura e suas derivações no campo expandido dos estudos
culturais, refuto com energia a tendência de rotular e aprisionar
obras, autores e tendências em escaninhos, redomas e prateleiras
específicas nas bibliotecas e livrarias. O devir-inven-ção não pode
ser manipulado e orientado pelo devir-mercado
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que é, sempre, autoritário e voltado para o controle fascista da
produção material e simbólica da cultura. Percebo claramente a
existência de singularidades que diferenciam homens, mulheres,
bissexuais, transexuais, brancos, negros, índios, crianças, adultos,
brasileiros, chineses e nigerianos. Mas não consigo suportar mais
a ditadura que o pensamento fashionable quer fixar como politicamente correto no campo de luta das práticas democráticas e
libertárias. Utilizando uma categoria de Silviano Santiago, diria
que o nosso esforço é o de nos tornarmos críticos astuciosos da
cultura, leitores atentos das demandas que as subjetividades
impõem no nosso presente.

Referências
AGAMBEM, Giorgio. O que é o contemporâneo? e outros ensaios. Chapecó:

Editora Argos, 2009.
BARTHES, Roland. O rumor da língua. São Paulo: Brasiliense, 1988.
BLANCHOT, Maurice. O livro por vir. São Paulo: Martins Fontes, 2005.
DERRIDA, Jacques. “Edmond Jabès e a questão do livro” In A escritura e
a diferença. São Paulo: Perspectiva, 1971, pp. 53-81.
KRISTEVA, Julia. Estrangeiros para nós mesmos. Rio de Janeiro: Rocco, 1994.

LAUB, Michel. Diário da queda. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.
LEVY, Tatiana Salem. A chave de casa. Rio de Janeiro: Record, 2007.
LISPECTOR, Clarice. A paixão segundo G.H. Rio de Janeiro: José
Olympio,1974.
LISPECTOR, Clarice. Felicidade clandestina. Rio de Janeiro: José
Olympio,1975.

RANCIÈRE, Jacques. A partilha do sensível: estética e política. São
Paulo: Ed 34, 2009.
TODOROV, Tzvetan. O homem desenraizado. Rio de Janeiro: Record, 1999.
WALDMAN, Bertha. “O estrangeiro em Clarice Lispector” In Entre passos e
rastros. Presença judaica na literatura brasileira contemporânea. São

Paulo: Perspectiva, 2003.
WROBEL, Ronaldo. Traduzindo Hannah. Rio de Janeiro: Record, 2011.

461

Textualidades e (re)orientação social na América Latina

IDENTIDAD DE MUJERES CON “DIS”CAPACIDAD EN
UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Natalia Francisca Valenzuela Flores
Patricio Escorzano

Campo Social de la “Dis”capacidad
La sociología de Bourdieu ha estimulado la producción de
nuevos conocimientos en todas las áreas disciplinarias de las ciencias sociales, lo que ha generado una ruptura con la repetición de
los “mecanismos de control sobre el Estado de la cuestión” (Bourdieu
y Passeron, 2014:12). Su enfoque teórico permite generar nuevas
interpretaciones de la acción social, las que son explicadas desde las
estructuras de poder que no han sido visualizadas a partir de lo que
Paulo Freire (2011, 2015) denomina una pedagogía neu-tra,
ingenua o intransitiva, aquella que descansa en una falta de
compromiso social o de aquella pedagogía que es fatalista; pedagogía que no es capaz de develar los mecanismos ocultos, como
naturalización espontánea de la percepción dóxica.

La perspectiva bourdieusiana, permite investigar sobre el
conocimiento de los mecanismos de dominación jerárquica o
asimetría social para evidenciar la arbitrariedad subyacente
en las estructuras del poder dominante como “labor simbólica
necesaria para liberarse de la evidencia silenciosa de la doxa y
enunciar y denunciar la arbitrariedad que ésta oculta”
(Bourdieu, 1999: 247).
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Para Bourdieu (2013), la construcción de un campo social se
conforma de acuerdo a diversos actos antagónicos que se llevan
a cabo de forma individual o colectiva, espontáneas u organizadas, para generar una visión de mundo acorde a los intereses de
quienes ocupan una posición en la estructura social desde los poderes diferenciales que se poseen. Dentro del “campo de luchas”
(Bourdieu, 2013: 171) las posiciones y las disposiciones de los
agentes son definidas racionalmente para mantener o transformar un campo social, en el sentido de “cambiar para mantener o
incluso conservar para transformar” (Bourdieu, 2013: 171)

La discapacidad, entendida al interior del campo social
responde al estudio de Ferrante, (2008), quien plantea que la
persona con discapacidad, porta, desde una perspectiva bourdieusiana, con una desposesión de capital simbólico (capital
global acumulado), lo que se traduce en una posición y
condición de clase que limita las posibilidades de actuar
autónomamente en el espacio físico y del propio cuerpo.
El estudio de Ferrante (2008), demuestra que existe “una
desposesión en términos de capital cultural institucionalizado
por parte de las personas con discapacidad” (p.182) esto, debido a que el orden social se inscribe en el cuerpo, orden que
jerarquizado, permea al habitus que funciona como geografía
corporal, delimitando la distancia entre el cuerpo real y el
cuerpo legítimo, lo que se traduce en una explotación o
dominación como violencia simbólica hacia el cuerpo ilegítimo
de las personas con discapacidad.
Para Torres (2004) la discapacidad como campo social:
Promueve diversos poderes desde los sujetos, las prácticas y los discursos, que pueden buscar mantener el campo
con su dinámica propia, transformarlo o simplemente
resistirlo. Sin embargo, estas estrategias están condicionadas por las percepciones que los sujetos tienen sobre la
discapacidad como campo y que a su vez las define, da
forma y contenido a sus prácticas y discursos (p. 20-21).
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La discapacidad, desde el orden social inscrito en el
discurso de las ciencias monopolizadas y legitimadas, como
las corrientes hegemónicas de la psicología y la psiquiatría,
dotan de sentido la construcción de las estructuras objetivas y
subjetivas que han sido determinadas por quienes ocupan un
posición social de acuerdo a los poderes diferenciales que se
poseen, donde los mecanismos de dominación – dependencia
tienden a garantizar su reproducción.
Según Gómez (2013), las personas con discapacidad son
portadoras de definiciones de carácter negativo de categorizaciones dicotómicas, provenientes de las corrientes científicas
– médicas hegemónicas: “personas discapacitadas (sin
capacidad), anormales (sin normalidad), enfermas (sin salud),
dependientes (sin independencia), asexuadas (sin sexo)” (p.
398). En palabras de Bourdieu (2013), el uso de categorías
naturalizadas genera una eficiencia simbólica que establece
diferencias simbólicas duraderas.
El poder de la normalización en este sentido, permeabiliza
su eficacia gracias a la jerarquización de los poderes diferenciales asimétricos, que en el campo social de la discapacidad se
atribuyen a la concentración del poder económico sobre los
medios de producción y la soberanía del modelo médico, dónde
ambos, funcionan como principio de distribución del poder con
parámetros que determinan quienes están dentro y fuera de los
límites de la normalidad o la legalidad, es decir, quienes son
los normales y quienes son los anormales.

Las tecnologías del poder anátomo y bio – políticas (Foucault, 2009), permeabilizan en el cuerpo herético (Berger y
Luckmann, 1989) a través de mecanismos de vigilancia, disciplina y adiestramiento, herramientas, que por excelencia, se
han utilizado en instituciones que funcionan como aparatos de
corrección, para mantener las estrategias políticas de la
norma-lización, lo que permite comprender el proceso de
desigualdad social en relación a la discapacidad.
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Foucault (2014), plantea que los discursos hegemónicos
provenientes del modelo científico – médico “funcionan como
discursos de verdad, de verdad por su status científico, o como
discursos formulados, y formulados exclusivamente por
personas calificadas dentro de una institución científica.
Discursos que pueden matar” (p. 19) discursos que buscan la
normalización de las deficiencias, para la armonización del saber
médico – peda-gógico como principio de homogeneidad social.
Esta operación, permite, según Foucault (2014) ir de la instancia
médica de la curación hacia la institucionalización de lo
represivo y norma-lizador. El poder de la normalización
constituye, por tanto, una forma de control frente a lo anormal.
En Los Anormales en el Collège de France, Foucault (2014)
postula que el modelo de control de los individuos “anormales”,
desde el siglo XVIII es, a diferencia del modelo de “exclusión del
leproso” (p. 52), el modelo de la “inclusión del apestado” (p. 52)1
que funciona como una normalización inclusiva, bajo una pretensión de poder como principio de corrección con “una técnica positiva de intervención y transformación, a una especie de proyecto
normativo” (Foucault, 2014: 57). Esto es, una conceptualización
positivista, técnica y política de la normalización, es decir, en la
norma se legítima cierto ejercicio de poder que funciona como
operador político en la era de la modernidad.

Las tecnologías de poder, al interior del campo social de la
discapacidad, circulan desde la arqueología corporal de la
persona, hasta el control filogenético para aplicar patrones de
rectificación/corrección, lo interesante es, que la norma para
Foucault, no funciona como mecanismo excluyente, sino que
“aspira ha hacer reconocible la diferencia para posteriormente
reintegrarla a sus límites” (Hernández, 2013:83), es decir, forjar sobre el cuerpo disidente de la discapacidad un proyecto
de intervención para el ajuste a la norma.
En Vigilar y castigar (Foucault 2012), la norma funciona
desde la vigilancia jerárquica y la sanción normalizadora, como
1
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un examen disciplinario; mecanismo que permite construir un
saber en relación al hombre/mujer racional. Es por ello, que al
interior de las instituciones normalizadoras existen códigos para
regularizar las conductas que no se adhieren a las disposiciones
propuestas por la sociedad disciplinaria, es un examen que den-tro
de un campo de regularidades permite saber el ajuste a la norma,
donde el cuerpo de los/las individuos a corregir, es some-tido a
procedimientos disciplinarios que se esgrimen sobre una vigilancia
permanente que funciona como objeto de corrección, el castigo,
entonces, concluye ser de carácter correctivo en relación al desvío, a
través de técnicas positivas de adiestramiento con el objetivo de
reformular el hexis corporal de la discapacidad.

El poder de la normalización, fiscaliza al cuerpo disiden-te,
asegurando el control y garantizando la reinserción del
desviado/a. Esto responde a la normatividad del saber médico
“como instancia de control del anormal” (Foucault, 2014:49).
Para Hernández (2013) el poder disciplinario es “un poder epistemológico, es decir, un poder que produce saber, y ese saber
tiene la forma de la normalización” (p. 89). La normalización, por
tanto, es una imposición, ya que, ser anormal, constituye un
contravalor en relación al normal. Canguilhem (2005) señala
que “Normar”, significa imponer una exigencia a una existencia,
pues, lo que difiere de la norma es lo que es rechazado por ella.
El autor, hace una explicación mecanicista de la enfermedad
como cuerpo fragmentado, que desde la biomedicina no es
considera-da como una totalidad legítima y viviente; constituye
un cuerpo no legítimo, como reconfiguración del esquema
corporal de un cuerpo inhábil, que jamás, será completamente
hábil (Ferreira y Ferrante, 2008). En este sentido, las técnicas de
adiestramiento, imponen al habitus de la discapacidad una
experiencia legitimada en la dependencia y la pasividad.

Desde la perspectiva foucaultiana, se definen las rupturas existentes de la normatividad médica externalizada en la
expresión binaria normal/anormal. En este sentido el filósofo
Canguilhem (2005) manifiesta que la modernidad postcartesiana legítima los límites médicos entre la categoría “normal”
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y “anormal”. Ésta implicancia cobra una enorme trascendencia
para hacer las distinciones de los cuerpos patológicos, disidentes, deficientes, como cuerpos portadores de una diferencia que
es negativa en desmedro del cuerpo sano – bueno – bello
(Ferrante y Ferreira, 2011), como cuerpo legítimo (Bourdieu,
1982). La normalidad, es una categorización que apareja en si un
principio de calificación y un principio de corrección, ligada hoy,
a una técnica “positiva” de intervención y transformación como
proyecto normativo inclusivo.

Identidad Mujer con “Dis”capacidad
A través del adiestramiento (Foucault, 2009), los cuerpos
inscriben en sí mismos normativas que normalizan o naturalizan
la indisociable vinculación entre discapacidad y enfermedad,
imponiendo, por tanto, una lógica de dominación generando un
habitus (Bourdieu, 2013) que hace predecibles las prácticas que
caracterizan a las personas con discapacidad, es decir, que su
comportamiento social responde a la predicción de ciertas
prácticas según su volumen global del capital, su condición y
posición de clase heredado. En la misma lógica, las mujeres con
discapacidad son portadoras de un hexis corporal vinculado a las
relaciones de dominación androcéntrica. Bourdieu (1999),
plantea que el cuerpo pertenece y está en una relación con el
orden social que lo permeabiliza, de este modo, el sistema de disposiciones de las mujeres con discapacidad, debe ajustarse a las
normas sociales dispuestas por el patriarcado y la biomedicina, a
través de la interiorización de la exterioridad de las estructuras
objetivas de forma no consciente, que a su vez funciona como
exteriorización de la interioridad mediante las prácticas producidas por la estructura estructurada del habitus.
El individuo anormal, como descendiente de una de las figu-ras
de la anomalía, el monstruo humano, “va a seguir marcado (…) por
esa especie de monstruosidad cada vez más difusa y diáfana, por esa
incorregibilidad rectificable y cada vez mejor cercada por ciertos
aparatos de rectificación” (Foucault, 2014: 65).
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Según Balza (2011) el monstruo es una de las identificaciones históricas de la discapacidad más importante. La monstruosidad es definida por Foucault (2014), como una “manifestación natural de la contranaturaleza” (p. 83), una figura que hoy
constituye el ámbito de la anomalía. Desde el análisis ideológico
de Daston y Park (2001) la definición del monstruo, se considera un error de la naturaleza o ira divina, provocando diversas
emociones, que coexisten aún y están contenidas en el horror, la
repugnancia y el entretenimiento. Heredada la conceptualización
de monstruo como representación simbólica de cuerpos que no
se ajustan a la norma biomédica estandarizada, las personas con
discapacidad son parte de lo que hoy constituye el individuo a
corregir (Foucault, 2014).
Para autoras como Kristeva (1988), la monstruosidad
consti-tuye lo abyecto como un mecanismo psicológico de
rechazo hacia lo diferente, una agorafobia hacia la discapacidad
como alteridad devaluada. Lo abyecto corresponde a “aquello
que perturba una identidad, un sistema, un orden” (p. 11). Para
Thomson (2005) la narrativa simbólica de la abyección encierra
en el cuerpo de la discapacidad una figura eludible.

Por otro lado, las mujeres también han sido consideradas
lo abyecto de la historia de la humanidad. Al respecto,
Aristóteles describe:
El que no se parece a sus padres es ya en cierto modo
un monstruo, pues en estos casos la naturaleza se ha
des-viado de alguna manera del género. El primer
comienzo de esta desviación es que se origine una
hembra y no un macho. Pero ella es necesaria por
naturaleza: pues hay que preservar el género de los
animales divididos en hembra y macho (Aristóteles,
1994, p. 249, citado en Balza, 2011, p. 64).

La interpretación aristotélica de la monstruosidad femenina
como una malformación natural sigue presente en el discurso
patriarcal/colonial/neoliberal en expresiones históricas como
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la de Juan Crisóstomo “Entre todas las bestias salvajes, no hay
ninguna más dañina que la mujer” (citado en De Beauvoir, 2012:
86). Esto responde a lo que De Beauvoir explicita, cuando manifiesta que este mundo siempre ha pertenecido al macho humano.
La identificación masculina como representación de la condición
humana es presentada como experiencia vital, donde la mujer
ocupa una versión abyecta/defectiva del hombre, reduciendo su
ideario humano a “esclava de la especie” (Moscoso, 2007). La
mujer esta sujeta a los fines de la sociedad patriarcal, subordinada a la reproducción desigual de la sociedad.
Se podría interpretar entonces, que las mujeres con discapacidad representan una doble monstruosidad, atribuido a la
discriminación sexo – género y la discapacidad como atributo
histórico de la desviación a la norma. Julie Joy Clarke (2008) da
cuenta del estándar estético de la feminidad que en el cuerpo de
la mujer con discapacidad constituye una desviación moral
inscrita en el patriarcado; el cuerpo femenino de la discapacidad
es excluido en base a las normas que operan en el patriarcado.
Las teorías feministas (Thomson, 2005) aluden al respecto, que,
en las representaciones de la discapacidad, las mujeres registran
y materializan patrones sociales de los límites y la exclusión en
base a la normatividad del género.
Desde Bourdieu (2013) el género puede ser considerado como
habitus, debido a su complejidad simbólica en relación a los
procesos histórico – culturales que porta la masculinidad y la feminidad como sistema de relaciones culturales estratificadas que
originan la clasificación de características atribuidas y exclusivas
a uno y otro sexo en relación a las prácticas rituales, la división
del trabajo y el ejercicio de poder. En otras palabras, hombres y
mujeres son el resultado de una producción histórica y social,
inscrito en un sistema de referencias dialéctico – culturales.

Desde las prácticas simbólicas y los mecanismos culturales,
el habitus del género se inscribe en el campo social de la discapacidad a través de aparatos que “reproducen el poder a partir del
eje de la diferencia anatómica entre los sexos”. (Lamas, 2000:10).
La reproducción del poder responde a una lógica binaria como
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conjunto de oposiciones que legitiman los roles sociales de
ambos sexos. Esta esquematizada jerarquización del poder, en
el capitalismo colonial – patriarcal, limita las posibilidades de
desnaturalizar las construcciones culturales atribuidas a los
cuerpos; registradas como diferencias naturales y biológicas,
de este modo, las relaciones de dominación inscritas en las estructuras objetivas del campo social, resultan, imperceptibles,
debido a la doxa que las oculta.
Los estudios feministas de la discapacidad que surgen en
los años 90 (Jenny Morris, 1992, 1993, 1996, 1998) se
postulan desde una perspectiva crítica hacía las estructuras de
dominación y discriminación que responden a un orden social
capitalista – pa-triarcal. La perspectiva feminista, busca
desnaturalizar la visión de discapacidad que sitúa el hexis
corporal como defectuoso y que sirve además de fundamento
para la dominación política e ideológica en un contexto socio
histórico – especifico que actúa como operador hegemónico.
Thomson (2005), manifiesta que la discapacidad es una
categoría crítica en tres aspectos; la identidad, la interseccionalidad y la corporalidad. En este sentido los aportes de Judith
Butler (1990), con El género en disputa, son importantes en la
configuración de la identidad de las mujeres con discapacidad,
manifestando que el género debe ser intercalado con la raza, la
clase, la etnia o la sexualidad, ejes que constituyen la identidad
de la mujer, debido a que “existe un problema político con que se
topa el feminismo en la suposición de que el término mujeres
denota una identidad común” (Butler, 1990:35)
El análisis de la discapacidad desde la perspectiva de
género es de gran relevancia, principalmente, dado que, según
Gómez (2013), las mujeres con discapacidad han sido
invisibilizadas en estudios sobre género y sobre discapacidad,
lo que constituye una “múltiple opresión” (p. 40).
Tom Shakespeare (1998: 205-209), citado en Gómez
(2013:401) explicita que “los estereotipos sexuales refuerzan
los prejuicios sobre la discapacidad ya que en el caso de muje-
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res (…), la dependencia, la vulnerabilidad y la debilidad son las
asociaciones en la cultura patriarcal”. En este sentido Thomson
(2005) recalca que las mujeres con discapacidad son estereotipadas como indeseables, asexuales e imposibilitadas para la
maternidad. Si embargo, existen ideas de resistencia referente al
cuerpo de la mujer como un estándar estereotipado de belleza
del patriarca, resistencia que le permitiría a la mujer visibilizar
su cuerpo sin tecnologías de opresión:
El cuerpo clásico es trascendente, monumental, cerrado,
estático, autocontenido, simétrico, pulcro: se identifica
con la “alta” cultura o cultura oficial del Renacimiento y,
más tarde, con las aspiraciones racionalistas, individualistas y normalizadoras de la burguesía. El cuerpo
grotesco, abierto, protuberante, irregular, que excreta,
múltiple y cambiante; se identifica con la cultura no oficial, “baja”, o carnavalesca y con la transformación social.
(Russo, 1994 citado en Viñuela 2009, p.42).

La mujer y las personas con discapacidad son dos oprimidos/as; las mujeres con discapacidad no responden, ni a los
estereotipos como normas estéticas del patriarcado, ni a las
exigencias de un mercado laboral eficiente y productivo, convirtiéndolas en lo que Bauman (2007) denomina como Infraclase.
El autor señala que esta definición ha sido cuidadosamente
escogida en relación a las asociaciones arquetípicas del inframundo, acusando punitivamente a quienes se desvían del orden
social hegemónico; cómodo y hedonista. Los/as integrantes de la
“infraclase” no tienen valor asignado en el mercado, por lo tanto,
son considerados “inútiles” (p. 167) una “molestia” (p.168) de la
que se debe prescindir, por ello la rehabilitación en relación a la
normalización y la adaptación a la lógica mercantil en la
intrusión de la utilización del súper-panóptico. La trasgresión de
la norma, a causa de la competitividad del consumidor/a los y las
condena a la “anormalidad”, por tanto, a la exclusión y
marginación de la sociedad.
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En coherencia, las disposiciones y condiciones, que se
ajustan al habitus de la discapacidad desde las estructuras objetivas de las abstracciones provenientes de la teoría económica,
experimentan una inadaptación debido a la desposesión de capital económico y cultural que se traduce en una intervención
inexistente sobre los mecanismo de dominación en el cosmos
económico. Para Bourdieu (2013) los poderes diferenciales en el
campo social se expiden sobre los diferentes privilegios que se
obtienen mediante “la colaboración imperceptiblemente
arrancada de las clases desposeídas” (p. 95), en este sentido,
el poder de los vencedores como apropiación anticipada se
sostiene de la relación entre los agentes. La durabilidad de esta
relación se debe a los vínculos de dependencia personal dado por
el funcionamiento de los mecanismos de reproducción (sistema
económico) tendientes a asegurar las relaciones de dominación,
en este sentido, el principio rector de los consumidores desposeídos o vencidos (Bourdieu, 2013) se traduce en una inadaptación y
resignación de la situación conducente a la aceptación, dada su
condición desfavorecida. El habitus racional como práctica
eminentemente económica define la condición social que pone en
evidencia la posesión del capital global (económico y cultu-ral),
donde, las oportunidades potenciales que son ofrecidas a todos/as
son “realmente accesibles sólo a los poseedores de los instrumentos
necesarios para apropiárselas” (p. 88). Al res-pecto, la ética
gladiatoria – neoliberal, instaura en los esquemas perceptuales de
los individuos al interior del campo social de la discapacidad “la
defensa de los intereses que lo aniquilan” (Biagini y Fernández,
2014:93). Las relaciones de producción capitalista se convierten en
un escenario de control hegemónico hacía la ciudadanía, en el que
se instalan rituales normalizadores de la lucha de supervivencia.
Según el diagnóstico de la lógica totalitaria del neoliberalismo “la
competencia que destruye a los débiles implica una ganancia en
eficiencia económica” (Biagini y Fernández, 2014:103). De este
modo, el cuerpo de la mujer con discapacidad no se ajusta ni a la
norma biomédica, ni a la norma patriarcal, ni a la norma neoliberal
“ya que, de alguna manera ésta diversidad corpórea altera el orden
dado a las formas normali-
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zadas de “ser” en el cuerpo y de “hacerlo” funcionar.”
(Gutiérrez et. al., 2015: 35).
Tom Shakespeare (1998) manifiesta que los estereotipos
sexuales refuerzan los prejuicios sobre la discapacidad, el patriarcado y el capitalismo, los que funcionan como amos con
fuerza tiránica frente a las mujeres, pero sobre todo, frente a
las mujeres con discapacidad. Tanto el cuerpo femenino, como
el cuerpo con discapacidad están en función de una alteridad,
constituyen lo Otro, en oposición al cuerpo masculino, blanco,
propietario, heterosexual y sin discapacidad.
El cuerpo legítimo, definido por Ferrante y Ferreira
(2011) como sano – bello – bueno se adscribe al estereotipo
patriarcal/ neoliberal de la mujer subordinada a los
significados simbólicos totalitarios asociados al éxito y el
consumo. En este sentido, las mujeres con discapacidad son
despojadas de una serie de roles que definen a las mujeres sin
discapacidad en relación a las di-námicas sociales.
Los patrones dominantes que son transmitidos transgeneracionalmente en el contexto del sistema sexo – género se tradu-cen
en exclusión y opresión hacía las mujeres con discapacidad. LLópez
(2007) manifiesta que las mujeres con necesidades en el desarrollo
humano, suelen ser las grandes excluidas cuando de la discapacidad
se trata. La discriminación social hacia a las mujeres esta
determinada de acuerdo a los prejuicios y estereotipos que
distorsionan en si mismas la imagen de su propia corporalidad
enfrentada continuamente a la conceptualización capitalista/
patriarcal de mujer “blanca, occidental, sana y esbelta”

Las mujeres con discapacidad, experimentan contradicciones ideológicas, puesto que, paradojalmente por un lado se les
impone un destino de “asco, desprecio, odio y pena” (Ferrante,
2011:28) y por otro, debido a las demandas del mercado neoliberal, se les exige individualmente una superación, para ser un
miembro “útil” en la sociedad como productividad de una moral
capitalista, la que además, debe ser coherente con la exi-gencia
médico – rehabilitadora a través de un proceso positivo
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de normalización. Condenadas a la “inautenticidad” (Bourdieu,
2013:193) las mujeres con discapacidad son expuestas, a la
dominación de los discursos que legitiman las prácticas y
repre-sentaciones dominantes, por la desposesión de los
medios para apropiarse de su propia identidad como mujeres.
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PULSAÇÕES DE UM CORPO QUE SE PROLIFERA:
PRECARIEDADE E POTÊNCIA EM DIAMELA ELTIT

Rafaela Scardino

Literatura e política
A compreensão da literatura como uma forma de responsabilidade com o mundo nos convoca, leitores-críticos, a partilhar dela. Este ensaio nasce de um desejo de ler a literatura
contemporânea a partir de um olhar propositivo e ético. Mais
especificamente, nasce do encontro dessa maneira de olhar para
a literatura com o artigo Uma proposta para o novo milênio
(2012), do escritor argentino Ricardo Piglia.
Em diálogo aberto com as Seis propostas para o próximo milênio (1990), de Italo Calvino, Piglia se coloca a tarefa de escrever
uma proposta para literatura a partir do olhar enviesado dos que
habitam as margens. Calvino fala de uma tradição que pode ser
traçada numa linha (quase) reta até Ovídio. Piglia se pergunta:
que proposta poderia ser feita por um escritor às margens dessa
tradição, alguém que fala da periferia, “do subúrbio do mundo”?
A proposta de Piglia para a literatura é o deslocamento, que ele
define como o ato de “ir em direção ao outro”, trazer o outro à
fala, ou melhor, abrir a fala ao outro. Sair do centro de nosso
próprio discurso e deixar-nos afetar pela alteridade. O deslocamento como proposto por Piglia é uma forma política de pensar
a literatura, e de produzi-la; afirma o caráter fundamentalmente
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político da prática literária: criar alternativas ao discurso do
po-der, deslocando-o. O deslocamento seria a forma com a
qual a literatura, tanto em termos de produção (o processo de
escrita), como de circulação, exerceria a oposição a discursos
estabeleci-dos de poder, tanto de dominação estatal quanto
cultural, falando sempre a partir das margens, fazendo do
entre-lugar seu espaço de circulação.
A literatura como política, como forma propositiva de
pensar e de estar no mundo, está voltada para as ações
cotidianas em sua potência de resistência e transformação. A
literatura contempo-rânea olha seu tempo a partir de uma
postura deslocada, busca dizer de um viver em que os modos de
existir não são simples fatos dados, mas colocam questões de
responsabilidade — com o próprio sujeito, com o mundo e com o
outro — que possibilitam o discurso, e também a comunidade.
A linguagem literária pode ser definida, juntamente com Roland Barthes (2003), como uma linguagem de segundo grau: uma
linguagem que testemunhe, diz o autor, mesmo que levemente,
de um poder de desencaixe. Ou então, como uma literatura
menor, como a definem Deleuze e Guattari, necessariamente
política em suas operações de desterritorialização. Encontra
“pontos de não-cultura e de subdesenvolvimento, zonas
linguísticas de terceiro mundo” (DELEUZE, GUATTARI, 2003, p.
55-56) em sua busca por dizer a experiência. E dizer da
experiência é levar a língua a seus limites, fazer com que a
linguagem deixe “de ser representativa para tender para os
extremos” (DELEUZE, GUAT-TARI, 2003, p. 49).

Assim, ao adotar o deslocamento como gesto crítico,
busca-se um olhar que deixe de se fixar no centro e parta em
busca de outras configurações do texto literário
contemporâneo, de ou-tras formas de pensar o presente. A
análise deve partir de uma experiência da leitura como uma
ética da alteridade; saindo do discurso positivo da busca por
identidade para se abrir para a indeterminação resultante do
contato efetivo com o outro, do deixar-se afetar pelo outro.
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A reflexão e o pensamento sobre o outro acontecem, portanto, não apenas a partir das obras, mas com elas. Pois a crítica
literária é, também, um diálogo com e sobre o mundo, um
diálogo com a obra literária de instauração do mundo. A escrita
crítica busca participar da responsabilidade da escrita literária
na cons-tituição do real, sem criar a coincidência entre crítica e
literatura, mas instalando a tensão criativa, propositiva: o
deslocamento discursivo. A crítica busca, portanto, “pôr-se em
jogo” com a obra literária. Pois, como a obra literária tem a
necessidade de ser mundo, a crítica, de algum modo, precisa —
para fazer jus à literatura — aceitar a participação nesse espaço
de fala que se vê diante da possibilidade e da impossibilidade de
dizer. E deve aceitar tal impossibilidade e as fissuras advindas do
contato com o mundo. Os temas não se devem extinguir ou
exaurir, mas o crítico deve a si e ao texto, permirtir-se afetar pela
literatura e por sua vontade de mundo.
O texto literário, que tensiona a cisão entre o real e a linguagem, deve ser mobilizado por um gesto crítico que não se
pretende apartado seja do mundo (abrindo-se para discursos que se
poderia imaginar pouco afeitos aos estudos literários) seja da
criação poética (pois não se apresenta como um acontecimento
redentor que finalmente revelaria o significado da obra). Os sentidos do texto emergem, plurais, no habitar esse deslocamento que é
o próprio ato da leitura, ao pôr em circulação os códigos tanto da
obra quanto do mundo, transfigurando-os.

A experiência não pode ser dissociada da linguagem. O
exercício crítico nos mostra isso significativamente, uma vez que
se instaura ao interagir com uma linguagem singular a fim de
formar uma experiência múltipla. Assim, a experiência que
emerge da atividade crítica se constitui na linguagem literária
(sem contornos fixos) e no permitir-se a contaminação com o ato
poético: o gesto critico não pretende sair ileso. Justamente
porque a vontade de certeza que determina hierarquias encarregadas de isolar discursos é preterida em privilégio de um desejo
de alteridade, tomando para si o desafio do descentramento.
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A experiência se constitui no momento de sua transmissão,
ou seja, no seu deslocamento. Maria Rita Kehl ressalta a necessidade do outro para a constituição da experiência ao afirmar que
“a experiência não se constitui no momento em que se vive um
episódio qualquer: ela ganha sentido no après-coup, ao ser relatada a alguém. A transmissão permite ao sujeito apossar-se do
vivido e extrair dele um saber comunicável” (KEHL, 2009, p.
224). Assim, a experiência se constitui no processo de
deslocamento, no ato narrativo/enunciativo que não se pode
dar fora de uma relação com o outro. A experiência e a
narrativa instauram-se na cisão que se abre, necessariamente,
para o outro. É preciso narrar porque não se tem todas as
referências, porque não se tem o saber completo do vivido.
O deslocamento, além de um procedimento discursivo, é uma
forma de olhar: de viés, a partir das bordas, de maneira oblíqua. É,
então, também um procedimento visual: deixarmos de ser o centro
de irradiação de nosso olhar, afim de olhar com o outro

— e não simplesmente “olhar o outro” ou “olhar como o
outro”. Esse olhar, entendido com um processo de
estabelecimento de comunidade, agiria como tática de
resistência e contato efetivo entre sujeitos.
Assim, a leitura das formas de resistência na literatura
con-temporânea se apresenta como possibilidade de encontro
com o outro, ainda que na precariedade.
Corpo e linguagem
O sentido, por vezes, parece ficar fora do acontecimento,
fora da linguagem. E, assim, fora da linguagem, será preciso
forçar seus limites: no romance Los vigilantes, de Diamela Eltit
(2004), será a criança, o infans1, aquele que está além e aquém
da linguagem — fora de suas margens reconhecíveis, portanto —,
quem poderá, com seu corpo convulso, levar a linguagem a seu
limite e aproximar-se da constituição da experiência, até
1
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mesmo por testemunhar a impossibilidade dessa experiência,
na iminência de se dissolver em suas pulsões.
No texto, o filho não tem acesso à linguagem usual, mas fala
com o corpo, ou melhor, deixa falar o corpo, carente de bordas:
“Meu corpo laxo fala, minha língua não tem musculatura. Não
fala” (ELTIT, 2004, p. 35)2. É esse corpo sem limites que limitará,
mesmo graficamente, a linguagem de uma organização supostamente racional da mãe: o romance se inicia e termina com
monólogos do filho, dando espaço e, ao mesmo tempo, acolhendo
a desagregação linguística da mãe, quem escreve em resposta a
um pai ausente que, no entanto, considera-se no direito de ditar
ordens e intervir em seu comportamento e no da criança.
A avó do menino atua como uma enviada das ordens do pai,
aquela que deverá exercer in loco a vigilância paterna. Diante de
suas visitas, escreve a mãe, o “filho se defende e lhe oculta o prodigioso desenvolvimento de um impressionante jogo corporal”
(ELTIT, 2004, p. 71)3. Seu corpo “se ausenta e se apresenta, cai e
se levanta, se enreda sobre si mesmo, foge, se escapa, se amanhece depois de uma larga vigília, se condói do estado de seus
membros” (ELTIT, 2004, p. 71)4. Assim, diante do ordenamento
representado pela avó, o corpo do menino, aquilo que instaura a
cisão na linguagem, deixa falar o deslocamento das operações de
desestabilização do poder. Seu corpo comporta-se como a
multidão: responde com um silêncio propositivo à exigência de
uma determinada ordem discursiva.
“O corpo sedentário de teu filho”, escreve a mãe, “batalha
contra o nomadismo de seus membros” (ELTIT, 2004, p. 71)5.
Este corpo sem limites está sempre à beira da pulverização, mas
afirma, com seu sedentarismo, o desejo de instituição de rela2
3
4
5

Quando os textos não contarem com edição em língua portuguesa indicada na bibliografia,
as traduções são de minha autoria. No original: “Mi cuerpo laxo habla, mi lengua no tiene
musculatura. No habla”.
No original: “Tu hijo se defiende y le oculta el prodigioso desarrollo de un impresionante
juego corporal”.
No original: “su cuerpo se ausenta y se presenta, cae y se levanta, se enreda sobre sí
mismo, huye, se fuga, se amanece luego de una larga vigilia, se conduele del estado de sus
miembros”.
No original: “el cuerpo sedentario de tu hijo batalla contra el nomadismo de sus
miembros”.
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ções de pertencimento. É um corpo que exclui qualquer
relação positiva de identidades, mas que também se opõe ao
nomadismo de uma organização econômico-subjetiva-social
que obriga à movimentação e hostiliza a criação de laços.
A escrita pertence aos adultos: o menino inicia seu primeiro
monólogo afirmando que “[m]amãe escreve. Mamãe é a única que
escreve” (ELTIT, 2004, p. 35)6. O filho, no entanto, quer afastá-la da
escrita — isto é, da estabilidade dos sentidos — que significa a
submissão ao pai, ao qual o menino se refere como “aquele que
escreve”, que fixa uma palavra. A escrita, o uso monitorado da
linguagem, pertence, portanto, aos adultos, os quais, através dela,
exercem seus jogos de poder: o pai busca submeter a mãe, que se
deixa vitimizar, vigiar. O filho fica reduzido a um corpo emergencial,
quase incomunicável, porque se recusa a entrar nos jogos de poder
dos adultos, pois seu território é o da fluidez. Coloca-se à parte,
criando um novo registro da experiência em que tudo deve ser
criado a partir das urgências do corpo.

Sua relação com a linguagem é a de uma falta, uma desagregação, um despedaçamento, que, quando nomeados de forma
ininteligível para os adultos, utilizando-se de seus termos, dará
fim à especificidade da experiência do menino: “Quando possa
dizer a palavra fome esta história terá terminado” (ELTIT, 2004,
p. 38)7. Por outro lado, adentrar a lógica discursiva dos pais (ou,
melhor dito, do pai, que a impõe à mãe e, enviesadamente, ao
menino) será também poder opor um poder discursivo à coerção
paterna: “Quando eu fale impedirei que mamãe escreva. Ela não
escreve o que deseja” (ELTIT, 2004, p. 39)8.

O poder do pai sobre a mãe manifesta-se de forma mais
evidente pela escrita. Sua insistência nas cartas, na escritura
de cartas, é uma forma, também, de submeter o corpo mesmo
da mãe, corpo que, como veremos, irá transformar-se em letra
num movimento de destituição da linguagem:
6
7
8
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No original: “Mamá escribe. Mamá es la única que escribe”.
No original: “Cuando pueda decir la palabra hambre esta historia habrá terminado”.
No original: “Cuando yo hable impediré que mamá escriba. Ella no escribe lo que desea”.
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Você insiste no imperativo da correspondência e em minha
obrigação em responder suas cartas. Se não te escrevo, você
diz que tomará uma decisão definitiva. Vejo que outorga à
letra um valor sagrado e, dessa maneira, me inclui no seu rito
particular sem se importar com minhas dificuldades, como o
prazer que te dá ter o controle sobre meus dias e o
trabalhoso incidente caligráfico em que transcorrem minhas
noites (ELTIT, 2004, p. 77)9.

As margens, na obra de Eltit, contaminam a linguagem,
conformam-na, organizam os personagens. A mãe se permitirá
a contaminação por essas margens que deslocam o
ordenamento do discurso, e partilhará com o filho de sua
língua laxa, falada sobretudo com/pelo corpo.
Durante boa parte do período em que escreve as cartas ao
ex-marido, a mãe se apega à fixidez da escrita como à lei, mas
a experiência, nos mostra o texto, só pode se dar na fissura da
fixidez da linguagem, numa fissura à lei, especialmente num
contexto pós-ditatorial.
Um dado interessante é que um possível momento de virada
na atitude da mãe em relação à ordem paterna — patriarcal — é
o relato de um sonho, ou seja, uma abertura para o que escapa
à estrita racionalidade da vigília: “Agora sei que meu pescoço
não é unicamente material para a decapitação, nem meu olho
o caminho para a cegueira. Entendi, a partir da sabedoria que
continha meu sonho, que minha carne não é apenas a via para
que você efetue a melhor caminhada” (ELTIT, 2004, p. 96)10. E
a possibilidade de sair do jugo discursivo do pai passa,
necessa-riamente, pelo corpo.
9

No original: “Insistes en el imperativo de la correspondencia y en mi obligación de
responder a tus cartas. Si no te escribo, dices, tomarás una decisión definitiva. Veo que le
otorgas a la letra un valor sagrado y de esa manera me incluyes en tu particu-lar rito sin
importarte mis dificultades, como no sea el placer que te ocasiona tomar el control sobre
mis días y el trabajoso incidente caligráfico en que transcurren mis noches”.

10

No original: “Ahora sé que mi cuello no es únicamente el material para la decapitación ni
mi ojo el paso a la ceguera. Entendí, desde la sabiduría que contenía mi sueño, que mi
carne no es sólo el sendero para que tu efectúes la mejor caminata”.
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Quando se encerra a escrita da mãe, surge novamente o
discurso desordenado do filho. Os dois agora habitam as ruas, e é
o menino quem deverá responsabilizar-se pela mãe. Fora da
escrita, a mãe perde o acesso à linguagem, pois não pode, ainda,
deixar falar seu corpo: “Agora mamãe não fala. Não fala. Mamãe
é a TON TON TON Ta das ruas da cidade” (ELTIT, 2004, p. 134)11.
Assim, a mãe troca de lugar com o menino que deixa de ser o
TON TON TON To da casa, sendo responsável pela sobrevivên-cia
dos dois no espaço público. Na passagem do espaço privado
(privatizado) da casa para o espaço público (abandonado) das
ruas, será a linguagem laxa do corpo sem bordas aquela que
estabelecerá as negociações espaciais. O menino passa, então, a
ser aquele que saberá falar a linguagem das ruas; responsável
pela mãe, acabará, em sua organização pulsional, por fundir-se a
ela: “Mamãe ainda conserva alguns de seus pensamentos. Os
pensamentos que conserva são meus. São meus. Eu sou idêntico
à unha, ao dedo, à mão submissa de mamãe” (ELTIT, 2004, p.
131)12. Ele deve conduzir a mãe à possível sobrevivência nas
ruas a partir de uma força que nasce do corpo: “Agora mamãe e
eu só temos a carne de nossos corpos” (ELTIT, 2004, p. 133)13.
O monólogo do filho, com uma alta carga poética, diferencia-se
da escrita da mãe, totalmente inserida na tradição da prosa de
registro, documentação jurídica, econômica. A criança assume o
controle discursivo, deslocando as estruturas de poder que foram
sendo construídas durante todo o romance. Sua “cabeça de TON
TON TON To”, ou seja, seu desajuste em relação à racionalidade,
será o que permitirá que mãe e filho comuniquem-se com as ruas,
subtraindo-se à disciplina e vigilância imposta pela organização
social a que pertenciam antes, quando proprietários de uma casa,
ou seja, quando ainda faziam parte do mundo em que se separa-vam
espaços de posse e delimitava-se a exclusão da alteridade: “Agora
eu estou perto de controlar esta história, de dominá-la com
11
12
13
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No original: “Ahora mamá no habla. No habla. Mamá es la TON TON TON Ta de las calles
de la ciudad”.
No original: “Mamá todavia conserva algunos de sus pensamientos. Los pensamientos que
conserva son míos. Son mios. Yo soy idéntico a la uña, el dedo, la mano avasallada de
mamá”.
No original: “Ahora mamá y yo sólo tenemos la carne de nuestros cuerpos”.
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minha cabeça de TON TON TON To. De TON TON TON To. Mamãe e
eu terminaremos por nos fundir. Graças a mim, a letra escura de
mamãe não fracassou por completo” (ELTIT, 2004, p. 132)14. A letra
que não fracassa por completo pode ser lida, também, como o corpo
que não fracassa por completo, um corpo que não chegará à
extinção, ainda que abandone certa constituição disciplinaria.

Em certas passagens do monólogo final da criança é possível
ler na palavra “letra” um modo (tensionador) de dizer “corpo”,
como nos trechos que seguem: “Estamos mais embaixo, aqui
onde a TON TON TON Ta das ruas da cidade PAC PAC PAC PAC
destro-çou suas costas até desfazer sua letra” (ELTIT, 2004, p.
135)15; “Arrasto uma letra inútil e distante por uma superfície
erma” (ELTIT, 2004, p. 136)16. Destituída da palavra escrita, à
mãe só lhe resta o corpo, com o qual não sabe escrever. Seu
deslocamento pela cidade é conduzido pelo filho, quem conhece
não apenas a linguagem das ruas, mas a linguagem do corpo.

Após o fim da escrita e o abandono do espaço privado da
casa, é o saber do corpo que poderá guiá-los pelo espaço
público das ruas. Ao alcançar as ruas, “a esquina desta única
rua que nos faz existir” (ELTIT, 2004, p. 132)17, a escrita passa
ao menino, que escreve com o corpo:
Se chegarmos até a plenitude das chamas derrubaremos os
olhos perseguidores que pretendem que a terra desta única
esquina sepultem minha letra. Minha letra. Agora eu escrevo.
Escrevo com mamãe agarrada nas minhas coste-las que baba
sem trégua e BAAAM, BAAAM, ri. Ri. Mamãe não quer que eu
escreva e se prende a minha perna para arrancar minhas
palavras. Palavras (ELTIT, 2004, p. 135)18.
14
15
16
17
18

No original: “Ahora yo estoy cerca de controlar esta historia, de dominarla con mi cabeza
de TON TON TON To. De TON TON TON To. Mamá y yo terminaremos por fundirnos.
Gracias a mi, la letra oscura de mamá no ha fracasado por completo”.
No original: “Estamos más abajo, acá donde la TON TON TON Ta de las calles de la ciudad
PAC PAC PAC PAC se ha destrozado su espalda hasta deshacer su letra”.
No original: “Arrastro una letra inútil y lejana por una superficie yerma”.
No original: “la esquina de esta única calle que nos hace existir”.
No original: “Si llegamos hasta la plenitud de las llamas derrumbaremos a los ojos
acechantes que pretenden que la tierra de esta única esquina sepulte mi letra. Mi letra.
Ahora yo escribo. Escribo con mamá agarrada de mi costado que babea sin
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Aqui também podemos pensar “letra” como um outro nome
para “corpo”, mas, diferentemente da mãe, o menino escreve com
o corpo. Sua escrita está grafada nas ruas da cidade e, ao
acontecer, cria o espaço de sua possível sobrevivência. Sua movimentação coreografa o espaço da cidade, politizando-o.
Nesse espaço delimitado, importa sobremaneira o chão, e
suas possibilidades discursivas. Recorremos, aqui, ao trabalho de
André Lepecki sobre as potencialidades políticas da coreografia e
dos usos subjetivos do chão. Margarita, a mãe, não consegue lidar
com a perda do lugar que lhe era reservado pela vigilância e pelo
poder patriarcal. Será a criança — com sua vocação para o
pequeno, para os humilhados, para o que é menor (cf.
GAGNEBIN, 1997) — a figura que irá criar laços com a rachadura,
com as fissuras (do espaço, da linguagem). É no entre-lugar que
desloca os discursos disciplinários que se afirmará o corpoescritor do menino, em comunhão com o espaço público que lhe
foi vetado pelo pai. Citemos Lepecki:
Porque a rachadura, finalmente, não é mais do que o chão
emergindo como força coreopolítica: desequilibrando e
desestabilizando subjetividades predeterminadas e
corpos pré-coreografados para benefício de circulações
que, apesar do agito, mantêm tudo no mesmíssimo lugar.
A rachadura já é o chão, já é o lugar, e é com sua parceria
que podemos agir o desejo de uma outra vida, de uma
outra pólis, de uma outra política [...]

O sujeito que emerge entre as rachaduras do urbano,
movendo-se para além e aquém dos passos que lhe
teriam sido pré-atribuídos, é o sujeito político pleno
(LEPECKI, 2012, p. 57).

A criança de Los vigilantes abre-se à alteridade, não apenas
do chão, mas abre-se ao outro, extremo, da animalidade. Deslocado da ordem paterna, do razoamento da linguagem e até
tregua y BAAAM, BAAAM, se ríe. Se ríe. Mamá no quiere que yo escriba y se prende a mi
pierna para desgarrar mis palabras. Palabras”.
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mesmo de uma suposta contenção humana de suas pulsões, o
menino se entrega
a esta noite constelada e desde o chão levantamos nossos
rostos. Levantamos nossos rostos até o último, último, o
último céu que está em chamas, e ficamos fixos, hipnóticos, imóveis, como cachorros AAUUUU AAUUUU uivando
para a lua (ELTIT, 2004, p. 138-139)19.

Formas de ler
A pesquisa da qual faz parte este ensaio interessa-se pelas
muitas possibilidades que se estabelecem a partir das relações
entre a experiência e a alteridade, procurando ver com o texto
literário, melhor, permitindo-se ser o outro desse texto e o chamando para se tornar seu outro. Busca-se erigir a todo tempo
— ainda que sem necessariamente alcançá-las — operações
de deslocamento do discurso crítico em relação a si mesmo,
des-centrando seu objeto primeiro para olhá-lo obliquamente
com outros discursos, poéticos ou não, que possam indicar
linhas de resistência e propositividade. E é isto o que se
almeja: um olhar que pretenda ver propostas em textos
contemporâneos, tantas vezes lidos sob a tutela do fim, do
luto, da derrota, quer dizer, de uma certa negatividade. Pois
pensar a partir do desa-fio da proposição não é excluir da
reflexão a negatividade, mas integrá-la e incorporá-la numa
digressão interessada em formar experiências de propiciação
de afetos, de formas de vida e de formas para a vida.
A reflexão aqui empreendida partiu também de um incômodo com práticas de análise e até de interpretação que promovem
a dissociação, o afastamento da literatura (bem como qualquer
outra manifestação poética ou artística) com relação à vida em
sua crueza cotidiana. Não por acaso se insiste numa abordagem
19

No original: “a esta noche constelada y desde el suelo levantamos nuestros rostros.
Levantamos nuestros rostros hasta el último, último, el último cielo que está en llamas, y
nos quedamos fijos, hipnóticos, inmóviles, como perros AAUUUU AAUUUU AAUUUU
aullando hacia la luna”.
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ética da/com a literatura, a partir de um olhar que estende essa
preocupação integrativa ao convívio com os demais tipos de
textos e de produção social. Mas tal postura não pressupõe uma
noção de continuidade entre os termos aproximados, mesmo
porque as fissuras são bem-vindas. A imersão na matéria literária agencia um reencontro com aquilo de que um ato de criação
não se subtrai: o real e seus restos ou o real em seus restos. Isso
chega a delinear uma coreografia. O movimento da literatura de
certa maneira arremessa o corpo (pulsional) que lê para fora,
convocando a um retorno já banhado, melhor, já contaminado
pela experiência do que se tocou e se deixou tocar além da borda. Assim se traça uma coreografia que acontece ainda como a
instituição de um “labirinto no tempo”: o corpo, cumprindo o
percurso desse arremesso, adquire a posição de infans, o que está
fora da fala. Ler não seria uma maneira de perder as palavras?
O texto literário nos pede, para que se estabeleça o contato
efetivo entre quem lê e o lido, uma fissura das formas pré-estabelecidas de reconhecimento, decodificação e vivência da palavra.
Como o infans, esse leitor se encontra destituído dos códigos da
linguagem humana, precisando encontrar sua própria forma de
entrar na língua, agora a partir da voracidade da construção
poética. Será necessário despojar-se de significações fossilizadas
e deslocar a linguagem, aproximando-se dela de viés. Descobrir
ou inaugurar fissuras no tecido verbal que atuem como formas
de entrar na língua e, aí, manejar novos modos de produzir sentido — ou seja, experiência — com a linguagem.
A desorganização do corpo que lê e escreve — todo corpo que
lê de algum modo escreve — é não uma consequência, mas um
começo do processo de pensamento que retira de seu hori-zonte a
ilusão de esgotar os sentidos de uma composição poéti-ca. O contato
com o texto não origina certezas; antes faz nascer instabilidades. Os
descentramentos do olhar propõem outras es-truturas de atenção
reflexiva, exilando permanentemente quem escreve de seu lugar de
saber. Isso propicia uma outra experiência de aprendizagem, em
diálogo com a literatura, que precariza as verdades e mina as
violências vinculadas à ausência de dúvidas,
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descaminhos e descontinuidades. Porque a resistência de que se
fala exerce uma força atrativa de fissuras: o que perturba, o que
inquieta, o que pulsa é chamado ao encontro e é acolhido pela
vontade de disseminação. Os textos mobilizam o corpo a partir
das faltas e excessos, das insuficiências e transbordamentos do
pensar. A reflexão, portanto, intenta andar com e entre, mais do
que se lançar sobre, em sua relação com as obras literárias.
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CORPO, O QUE A ARTE EVOCA EM NÓS:
CORPO RUINDO

Rogério Lima

Body, what art evokes in us: body collapsing
There ain´t no grave
Can hold my body down
There ain´t no grave
Can hold my body down1
In your head, in your head2
Zombie, zombie, zombie-ie-ie
What’s in your head, in your head
Zombie, zombie, zombie-ie-ie-ie

Este texto tem sua origem a partir da experiência empreendida por mim que se configura a partir do ato de observar
como a ação estética pode se manifestar e se fazer presente no
cotidiano do espaço urbano. Tenho voltado a minha atenção na
direção para aqueles objetos que insiro na categoria de objetos
banais, ordinários; objetos considerados “desprovidos” de um
significado maior do que aquele contido na origem da sua concepção e destinação de uso. Procuro olhar e avaliar esses objetos
1

“Ain´t no grave”, Johnny Cash. American VI: ain’t no grave. Mercury Records, 2010. “Não há
sepultura que possa segura o meu corpo/Não há sepultura que possa segura o meu corpo”.

2

“Zombie”, The Cranberries, Zombie, Islands Records, 1994. “Na sua cabeça, na sua cabeça/
Zumbi, zumbi, zumbi-i-i-i/O que você tem na sua cabeça, na sua cabeça/Zumbi, zumbi,
zumbi-i-i-i”.

493

Textualidades e (re)orientação social na América Latina

a partir da identificação de uma perspectiva estética e
artística-performática inconsciente existente no processo de
descarte desses materiais.
Na “categoria de objetos banais” incluo por exemplo as cai-xas
de papelão, cuja finalidade inicial na cadeia produtiva é a de
embalar e proteger mercadorias que circulam de uma cidade a
outra, de um país a outro e/ou de um continente a outro. Uma vez
cumprida as suas funções iniciais, que são acondicionar, proteger e
facilitar o transporte de mercadorias, a embalagem é inserida num
processo de descarte. É justamente o processo de descarte, cuja a
finalidade é fazer desaparecer a agora incômoda e “inú-til”
embalagem, que desperta a minha atenção, interferindo na minha
capacidade de percepção e imaginação. A interferência à qual me
refiro ocorre devido ao cuidado dispensado ao material que deve
ser descartado e a elaboração de construtos dotados de
características estéticas que ativam a minha imaginação, cujo
destino final é serem recolhidos pelo serviço de limpeza pública.

embalagens descartadas 1
Foto: Rogério Lima

Passei a prestar atenção ao fato de como as embalagem são
arrumadas em vias públicas para serem recolhidas. No meu processo de observação foi possível perceber na arrumação desses

494

Textualidades e (re)orientação social na América Latina

materiais a existência de uma espécie de organização estética,
como se houvesse no processo de descarte do material uma
in-tenção que ia além de simplesmente arrumar os rejeitos
para o recolhimento pelo serviço de limpeza urbana.
Ao observar essa organização estética passei também a
prestar atenção na importância econômica das esculturas anônimas que são depositadas nas calçadas das cidades em dias
específicos da semana. Os dias dos descartes têm ligação direta
com a economia de consumo e a circulação de mercadorias nesse
tipo de economia. Correspondem ao período de recebimento de
novas mercadorias e sua consequente colocação em circulação
por intermédio da sua exposição para venda.

embalagens descartadas 2
Foto: Rogério Lima

Tenho procurado olhar e avaliar esses objetos a partir da
identificação de uma perspectiva estética e artísticaperformática inconsciente, existente no processo de descarte
desses materiais. Digo inconsciente devido ao fato de que a
organização estética dos vestígios da cadeia econômica que
classifico como objetos banais ocorre basicamente por exigência
da dinâmica do trabalho cotidiano, que determina uma espécie
de protocolo de circulação, uso e descarte de materiais.
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O trabalho e a estética são temas importantes para mim e me
aproximaram da obra da performer brasileira Paula Garcia, para
quem o trabalho em sua obra é entendido como sendo fundamentalmente ação. Junto ao tema do trabalho, Garcia desenvolve uma
reflexão em torno de outro objeto importante que é a existências de
forças que regulam as relações humanas: forças visíveis, forças
invisíveis, sistemas de controle, forças políticas e sociais. Na sua
performance “Corpo ruindo”, 2015, incluída na exposição realizada
no SESC São Paulo Terra comunal: Marina Abramovic+MAI, Garcia

reflete sobre a tríade pensamento, trabalho e exaustão.

A performance de Paula Garcia, sua ação, consiste de uma
sala metálica com o teto e as paredes imantadas, na qual a artista
seguiu uma rotina diária de fazer e desfazer, durante dois meses,
seis dias por semana, oito horas por dia. A ação proposta pela
artista era a de cobrir as paredes da sala magnética com quatro
mil quilos de resíduos metálicos e peças de diversos formatos,
tamanho e peso, ao longo das oito horas de desenvolvimento do
seu trabalho. Uma vez completada a ação/trabalho a artista
retorna com as peças para o chão, para logo em seguida retomar
a ação de levá-las de volta às paredes e ao teto imantado da sala.
Para Garcia o desenvolvimento da sua performance representa
estar presente numa espécie de linha de produção, com uma
tarefa específica para ser cumprida.

Paula Garcia: Corpo Ruindo
Foto: Rogério Lima a partir do vídeo Corpo ruindo, SESC SP
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Em seu trabalho Garcia procura refletir sobre como lidar
com o pensamento e o esforço físico. Além do resultado estético e dos diversos conceitos que estão contidos na obra a ideia
da relação entre pensamento e esforço físico atraiu a minha
atenção para o trabalho de Paula Garcia, e partir daí comecei a
pensar de maneira mais sistemática sobre o trabalho
intelectual no universo acadêmico, seus resultados e
consequências: penso hoje sobre a angústia que esse trabalho
provoca, a exaustão e a sensação de vazio advinda do seu
encerramento. A partir desses temas tenho procurado
desenvolver uma reflexão so-bre o valor da repetição no
processo de desenvolvimento do trabalho intelectual.
O performer inconsciente
Já faz algum tempo que passei a me interessar pela figura do
professor de letras como uma espécie de performer. Como
exemplo, penso mesmo no meu caso, em todo o aparato do qual
eu faço uso para dar aula: projetores, computadores, tabletes,
filmes, textos de várias ordens, formatos e suportes, além de meu
próprio corpo e da minha voz. Todos esses elementos postos
para atuar numa espécie de teatro inconsciente. Ao final de um
período de aula estou cansado, exausto, fatigado.
Para além das dificuldades estruturais advindas dos próprios
espaços destinados à prática de aulas: ambientes esteticamente
desinteressantes, até mesmo deprimentes, constantemente
invadidos por ruídos externos, ergonomicamente inadequados. Dar
aulas exige demais do professor e do seu corpo. Há também no
processo de dar aulas um constante fazer e desfazer, assim como há
no trabalho de criação escrita do comentário crítico, da elaboração
da análise crítica. Há um detalhe que considero posi-tivo nesse
processo de exaustão: o cansaço físico que advém da performance
realizada em sala de aula é um cansaço conciliador. Um
esgotamento que revela as possibilidades da ação que é dar aula,
tendo como tema central o objeto estético literatura e suas relações
com a cultura. A exaustão provocada pela ação em sala
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de aula abre em nós um catálogo de sensações que colaboram
na recomposição e na reelaboração da performance que é a
aula em si.
No desenho do tempo presente intelectuais como Zygmunt
Bauman (2015), Pascal Gielen (2015); artistas como Pier Paolo
Pasolini e Damien Hirst(1991) chamaram atenção—por meio
das suas obras e/ou pensamento crítico—para a barbárie que
domina o nosso tempo. Nessa perspectiva é quase impossível e
considero incontornável não tomar como referência a obra do
artista inglês Damien Hirst, intitulada The Physical
Impossibility of Death in the Mind of Someone Living, de 1991.
O trabalho de Hirst é constituído pela a figura de um tuba-rãotigre medindo cinco metros e pesando mais de 2 toneladas,
embalsamado. Tendo a considerar o tubarão de Hirst como sendo
uma das representações mais agressivas do nosso tempo na arte
contemporânea. The Physical Impossibility of Death in the Mind of

Someone Living representa de maneira bastante contundente
a fúria e a voracidade do tempo presente. Além de afirmar e
con-firmar a supremacia do dinheiro e o poder que alguns
agentes têm no universo da arte contemporânea de atribuir
valor de obra de arte a determinados objetos—em estreita
conjugação com a publicidade.

Pensar na performance corpo ruindo de Paula Garcia em
comparação com o tubarão de Hirst nos coloca numa situação de
certo desconforto. A palavra comparação não tem aqui o sentido
verdadeiramente de comparar eu a utilizo por não encontrar outra melhor nesse momento. Na realidade creio mesmo se tratar
de um processo de aproximação de obras de arte que são construídas a partir da utilização de elementos banais. Penso ainda
nos processos de desautomatização que essas obras provocam
no espectador. Tanto de desautomatização do olhar como
desauto-matização do pensamento intelectual. Ao utilizarem
resíduos de metais oxidados ou o corpo de um animal marinho
embalsamado, tanto Garcia como Hirst, provocam nos seus
espectadores um estranhamento estético, ético e político.
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Engajamento
Na mesma situação de desautomatização eu colocaria as
performances realizadas tanto por aquele que exerce a crítica
como função como por quem atua como professor. O processo
performático desautomatizante resulta numa forma de
engaja-mento. Para o filósofo Geoffroy de Lagasnerie:
[...] logo que tomamos a decisão escrever, logo que tomamos a decisão de publicar, de pesquisar, de criar tudo
muda. Lançar-se nessas atividades supõe ter decidido,
mais ou menos conscientemente, num momento ou outro,
de fazer parte dos produtores de ideias, de fazer circular
discursos, ou então de contribuir para transformar o curso
do mundo. Por consequência, nesse momento, nós
escolhemos nos engajar em algum tipo de atividade. Nós
estamos engajados em alguma atividade. E agora nós não

podemos mais recolher e negar a dimensão política da
nossa ação (DE LAGASNERIE, 2017, p. 12).

O mundo é mau: e o que nós temos a ver com isso?
De Lagasnerie destaca que toda prática cultural está précondicionada por um gesto concreto de engajamento. A partir
de então, a resposta à questão das formas e maneiras legítimas
de escrever, de pensar ou publicar deve ser elaborada em função
deste face à face com o mundo. Ela deve ser determinada a partir
da constatação que deve nos interpelar e que nós devemos sempre ter em mente: o mundo é injusto, ele é mau, ele é atravessado
por sistemas de dominação, de exploração, de poder e violência
que devem ser interrompidos, questionados e transformados.
A partir do momento que decidimos nos inscrever no mundo
do pensamento, e que, por esse fato mesmo, decidimos nos en-gajar,
a forma da nossa atividade não pode ser decidida apenas olhando
esse horizonte. É necessário nos questionarmos sobre qual o tipo de
prática intelectual e cultural é suscetível de trans-
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formar o mundo, de diminuir a quantidade geral de violência
que nele circula. A nossa atividade contribui para a elaboração
de um mundo mais justo e racional e favorece a implantação
de uma prática progressista? Ou, a partir da nossa atividade,
nós participamos, de fato, da reprodução do sistema, nos
colabora-mos com ele, podemos agravar a situação com a
nossa atitude (DE LAGASNERIE, p. 13)?
Não há responsabilidade ontológica pelo que acontece
no mundo
A estas questões elaboradas por de Lagasnerie eu gostaria de
acrescentar outras duas: em primeiro lugar, “o que a arte evoca em
nós?”. Em segundo lugar, “dor, trabalho e arte: existe uma
combinação possível para essa tríade?”. Analisando a performance Corpo ruindo é possível dizer que sim, pois os elementos que

constituem a tríade “dor, trabalho, arte” são elementos
essenciais na ação executada por Paula Garcia. A obra surge
justamente da relação dessa aparente contradição. A obra está
intimamente ligada à consciência da existência de forças que
agem sobre ela, determinando até mesmo quais devem ser a
sua forma de cir-culação e de exposição.
Consciente da existência dessas forças Garcia se dedica a
fazer e desfazer o seu trabalho. Para responder à questão sobre o
que a arte é capaz de provocar em nós espectadores creio que seja
possível dizer que a arte provoca inquietação. Geralmente essa
inquietação está relacionada à necessidade do conhecimento.
Ansiamos sempre por entender por que determinados objetos são
classificados como obra de arte. Segundo Jorge Luís Borges as
classificações não passam de comodidades fabricadas para
apaziguar e tranquilizar a nossa inteligência (BORGES, 1967, p.
338). A classificação pode ser entendida como uma espécie de
domesticação de uma arte que é considerada agressiva pelos
padrões estéticos ou morais vigentes num dado momento. A
classificação funciona também como uma espécie de controle sobre
a obra e sua circulação. Como controlar o desconforto pro-
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vocado pela performance de Paula Garcia ou pelo tubarão de
de Damien Hirst? Por que esses produtos estranhos e
visualmente agressivos são inseridos e aceitos no universo da
arte? A classi-ficação reclama cumplicidade para que possa
melhor controlar a obra retirando-a do controle dos bárbaros
que a produzem, civilizando-a.
Para Geoffroy de Lagasnerie (2017), porque nós vivemos
num mundo mau, todo autor deve necessariamente se colocar a
questão da sua obrigação de saber como não se tornar cúmplice,
voluntariamente ou involuntariamente, dos sistemas de poder.
Todo criador deve necessariamente se interrogar como, por
meio de sua prática artística, não participar na reprodução de um
mundo atravessado por sistemas de exploração e violência.

Para Laurie Hawkes (2016), num contexto cada vez mais
difícil de compreender, poder se recolher, tecer ligações entre
os acontecimentos, levar os outros em conta e permanecer
criativo são ativos ou pontos fortes preciosos. Assim como a
resiliência, saber pensar é um processo que ajuda a resistir às
provações do agora e a viver melhor.
Inquieto com os acontecimentos do tempo presente, de Lagasnerie (2017) levanta as seguintes questões: o que é escrever
numa sociedade marcada pela violência, pela dominação, e pela
exploração? Como conceber uma prática do pensamento que não
contribua com a perpetuação do que existe, mas que seja, ao
contrário, oposicional? Que sentido têm a arte, a cultura e o saber
- e sobretudo: em que condições eles têm sentido e valor?
Na apresentação da coleção MétaphysiqueS (2017), editada
pela PUF - Presses Universitaires de France, os editores marcaram
o tempo presente não mais como o tempo da Metafísica, mas como
o tempo das metafísicaS. Segundo os editores, um novo momento se
produz a partir da identificação da ocorrência de uma série de
fenômenos que colocam a metafísica numa nova posição: o
enfraquecimento das ideologias coletivas capazes de sustentar a
esperança, a desconfiança alimentada a respeito das ciências,
mesmo as mais “humanas”, a descentralização do campo
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da cultura, multiplicação das redes e intensificação das trocas,
aceleração do ciclo de obsolescência das ideias e teorias: raramente a conjuntura terá sido também tão favorável à metafísica.

O que é a metafísica, senão um pensamento que avança se
sustentando na sua própria consistência, para literalmente
refa-zer o mundo? A metafísica que renasce hoje é plural: seu
campo é formado por posições e correntes originais
irredutíveis à Grande História da metafísica como aos seus
avatares analíticos. É por esse motivo que é necessário falar
de “MetafísicaS”. Reivindi-cando a possibilidade de uma
metafísica inventiva e ajustada às questões contemporâneas.
O renascimento da metafísica ocorre no tempo da barbárie, no
tempo em que o “príncipe” ordena demarcar o território do
seu novo reino construindo novas fronteiras e novos muros,
objetivando manter os “bárbaros” distantes e sob controle.
Bruno Dumézil (2016) destaca que a barbárie é por essência
perigosa. Aqueles que a relevam devem ser combatidos, submetidos, ou ao menos mantidos à distância. A existência do bárbaro
comporta um poder político, o triunfo obtido contra os bárba-ros
constitui um elemento recorrente da legitimação do poder
entronizado. Para os dirigentes, se trata de comunicar em volta
do bárbaro, seja para lhe mostrar que a sua existência é incerta,
seja para proclamar sua derrota uma vez que ele foi vencido pela
civilização. Se a representação passa sobretudo pela iconografia,
a exibição ou execução pública contribui também para celebrar a
grandeza do triunfador.
Dumézil destaca que se a existência do bárbaro comporta
um poder político, ela permite igualmente apoiar e fixar o espaço de sua dominação. Com efeito, a distinção entre civilização e
barbárie necessita da determinação de uma fronteira. A fronteira
pode ter muitas formas: um marco geográfico, uma cadeia de
montanhas, fortificações construídas com grande sacrifício como
“os muros do príncipe” no Egito, a muralha da China, o muro de
Adriano ou o dique de Offa. Do Senhor dos Anéis a Games of
Thrones, esta imagem tem sido largamente explorada pela
literatura heróica de fantasia. Pela sua monumentalidade, pela
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soma de trabalho racional que ele representa, pelos esforços
econômicos que impõem a sua guarda, o muro constitui o
mais evidente símbolo da linha divisória entre a civilização
ameaçada e a barbárie ameaçadora.
A constituição de lugares simbólicos pode igualmente contribuir para esse processo. Certos lugares são considerados como o
coração da civilização, justamente porque eles foram saqueados
pelo inimigo; como é o caso de Delfos, de Roma ou do Palácio de
Verão de Pequim. Em revanche, outros lugares simbolizam a
barbárie porque os “civilizados” para lá foram levados como cativos ou porque eles ali descobriram uma cultura agressivamente
diferente: tal é o caso da Babilonia, de Ctesifonte ou de Uppsala.

Museus, galerias de artes, ateliês de artistas e salas de aula
são lugares simbólicos, nos quais diariamente ocorre o enfrentamento silencioso contra a formatação das ideias e do gosto
estético. A performance Corpo ruindo, de Paula Gracia, é um
bom exemplo de ação que caracteriza bem o que vem a ser esse
enfrentamento silencioso. Corpo ruindo revela a persistência de
formas de trabalho bárbaras, exaustivas e arcaicas que ainda
permanecem no segundo decênio do século XXI.
Orientada pelo reconhecimento da existência de formas brutais de trabalho a performance de Garcia tem como tema central
do seu desenvolvimento a seguinte questão: Como lidar com o
esforço físico e o pensamento durante um período de tempo
prolongado? A essa questão se acrescenta a reflexão sobre as
marcas que a rotina do trabalho braçal produz no corpo de quem
o executa. Devido à natureza de Corpo ruindo Paula Garcia não
escapou às escoriações e cortes:
“Fiquei com uma cicatriz no braço e marcas nas per-nas.”
As escoriações surgiam e começaram a fazer parte da
rotina – como ocorre na vida dos trabalhadores
espelhados pelo trabalho. “Sou artista, vivi isso numa
situação excepcional. Mas era justamente do que estava
falando. Existem milhões de pessoas que vivem assim
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normalmente”, explica. Contudo, a performance não era
só cansaço. Em certas ocasiões, a artista atingia um
estado quase meditativo, com a mente esvaziada pelo
esgotamento. “Foi bonito porque houve momentos do
trabalho com puro silêncio. Às vezes, quando terminava
de fazer algo, suada, eu me sentava para tomar um café ou
comer uma maçã” (SELECT, 26, 2015).

Ainda que não sobrevenham marcas físicas, adquiridas
durante o trabalho braçal, a performance intelectual produz
marcas que possibilitam ao corpo ir a lugares aos quais nunca
tenha estado. Cansaço e tensão são elementos integrantes e
cons-tantes da performance intelectual, ocorra ela no atelier,
na sala de aula, no museu ou no espaço público. Estes dois
elementos não são o objetivo da ação performática, mas
consequência da obra. Contudo desempenham o papel de
desestabilizadores do corpo, “submetendo-o ao conflito e à
precariedade”. Garcia ex-plica: “Comecei a lidar com limites.
Meu exercício ali era ter uma escuta absoluta de meu corpo e
negociar com ele. Eu imaginava que, se conseguisse passar por
isso, viver isso intensamente, iria para lugares que nunca fui”.
(SELECT, 26, 2015). Por ser também um trabalho imaginativo,
onde a criação está sempre presente de forma intensa, o
trabalho intelectual tem essa capacidade de transportar quem
o executa a lugares diversos e nunca antes imaginados.
ConclusãoNa abertura deste texto eu dizia que o meu pensamento estava sintonizado no espírito do tema do Congresso de
Humanidades: “Desorientação social, incertezas e reorientações
em contextos latino-americanos” e também das inquietações críticas e teóricas surgidas no âmbito das discussões dos encontros
promovidos pelo grupo Textualidades Contemporâneas: Processos de Hibridação. Procurei demonstrar, ainda que de maneira
sintética, como tenho trabalhado com objetos, textos, ações que
comumente são classificados como objetos desconsiderados, produtos culturais sem importância especial, considerados banais
em função da nossa convivência cotidiana com eles.

504

Textualidades e (re)orientação social na América Latina

O nosso objetivo, com esse movimento, é produzir condições
favoráveis para o surgimento de um olhar reflexivo sobre a performance do artista, do intelectual e mesmo do sujeito anônimo a
partir de eventos considerados sem importância ou triviais. No
tempo presente as diversas diásporas, as guerras são alguns desses
eventos “triviais”. Por esse motivo, encerro retomando as duas
epígrafes do texto. A primeira na qual o eu poético da canção de
Johnny Cash “Ain’t no grave”, recusa o confinamento no mundo
de mortos: “não há sepultura que consiga reter o meu corpo. E a
voz da canção Zombie, de Dolores O’Riordan, que diante de tanta

dor produzida pergunta: “O que você tem na cabeça zumbi?”.
Essas são formas artísticas que refletem sobre o tempo presente.
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