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Prefácio  

 

Apraz-me, imensamente, o convite do professor, 

do amigo e do organizador para prefaciar a segunda 

edição da obra Língua, literatura e ensino, sob o título 

(re)educar, utopia ou distopia que reúne oito artigos 

originários de pesquisas desenvolvidas em praticamente 

todas as regiões do Pais em instituições de ensino superior 

público das esferas federal e estadual, a saber: 

O primeiro capítulo, intitulado de Aprendizagem 

da língua portuguesa como segunda língua: desafios e 

propostas de ensino de autoria das pesquisadoras: 

Cleidiane da Penha Segura de Melo (SEMED/ PORTO 

VELHO- RO), Emanuelly Mariana Trindade Guimarães e 

Luciana Raimunda de Lana Costa (ambas da 

UNEMAT/MT) trata do ensino da Língua Portuguesa para 

alunos surdos que alegam ter sido um desafio para os 

professores, visto que estes precisam recorrer a métodos 

diferenciados dos já utilizados para o ensino dos ouvintes. 

Segundo as autoras, o ensino direcionado aos surdos deve 

se basear na modalidade visual-gestual, em contraposição à 

modalidade de ensino dos ouvintes que é oral-auditiva. 

Diante do exposto, o objetivo da pesquisa é destacar as 

principais metodologias utilizadas no ensino da Língua 

Portuguesa para surdos. Para isto, recorreram a inúmeras 

referências com o intuito de colaborarem para a pesquisa 

acadêmica sobre melhoria da qualidade da aprendizagem 

do aluno surdo, no contexto da educação bilíngue, que 

privilegia a Língua de Sinais como recurso fundamental 

para a educação de surdos e se valeram dos pensamentos 

de Pereira (2009), Quadros (1999) entre outros que 
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discutem o cotidiano de alunos surdos na aquisição da 

Língua Portuguesa como segundo idioma. O texto ainda 

discute os desafios que o docente ouvinte enfrenta para 

adquirir a segunda língua (Libras) para se comunicar com a 

comunidade não ouvinte. Além de alternativas possíveis a 

serem implantadas e implementadas, não apenas pela 

escola, mas por toda a sociedade e os poderes públicos 

responsáveis por ações que visem a (des)construção de 

conceitos referentes à aprendizagem da Língua Portuguesa 

como segunda língua para alunos surdos e a Libras para 

toda a comunidade escolar. 

O segundo capítulo, cujas autoras são Deise Leite 

Bittencourt Friedrich (IFRS) e Antônia Cristina Valentim da 

Luz (UFMT) versa sobre O caráter interdisciplinar da 

terminologia: dos aspectos discursivos à textualidade. Elas 

acreditam que, graças ao crescimento da Linguística com as 

questões do uso da língua, foi possível à Terminologia, por 

sua especificidade interdisciplinar, também ser estudada à 

luz das Teorias do Texto e da Análise do discurso. 

Consideram também que - não há como negar - a inter-

relação entre o texto, o discurso e os termos. Mais do que 

nunca, entendem que a Terminologia possui uma estreita 

relação com os sistemas linguísticos, textuais e discursivos. 

Cabendo ainda, salientar que a Terminologia mantém uma 

ligação com diversas áreas do conhecimento, a fim de que 

possamos ter um melhor amparo para reconhecimento de 

nosso objeto de estudo: o termo técnico-científico. Notam, 

então, forte imbricação entre Terminologia, Texto e 

Discurso, pois compartilham com a ideia de Cabré (2005) 

quando diz que o termo é uma entidade complexa, 

poliédrica, considerando além do aspecto cognitivo, mais 
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duas outras dimensões: a linguística e a comunicacional. 

Ancorada neste princípio, a autora afirma que uma 

unidade do léxico geral assume uma condição de termo 

dentro do discurso especializado, fazendo com que se 

amplie mais o campo de estudo. Assim, buscam nessa 

pesquisa uma aproximação com os estudos da Teoria da 

Terminologia de cunho comunicativo e textual e de Patrick 

Charaudeau (2008), acreditando que os termos não são 

indissociáveis da língua comum, mas que num percurso de 

relações, a significação decorre do reconhecimento dos 

termos especializados, como um léxico que o falante 

especializado expressa em seu discurso. 

Na sequência, Eliane da Silva Deniz (UFMT) 

brinda-nos com Poesia de combate III: palavras que fazem 

guerra, cujo pano de fundo tem como cenário o período 

colonial em Moçambique que provocou feridas profundas 

que se arrastam ao longo do tempo na vida e na memória 

de muitas gerações de moçambicanos. Dessa forma, a 

literatura de combate se contrapõe ao regime colonial e 

suas consequências à medida que, através de uma 

linguagem convidativa, conclama a nação a uma união 

nacional. No estudo dos poemas que analisaram, é nítida 

sua presença como arma de guerra no sentido de dialogar 

com o passado e proclamar um futuro com novas 

oportunidades. Segundo a autora, o poeta aproxima-se do 

povo, está na linha de frente, é uma voz que fala de 

dentro do conflito. Portanto, torna-se um só corpo por 

meio de uma presença que se faz coletiva. Assim, 

apresentam-nos uma escrita ideológica aliada aos ideais da 

FRELIMO. Na primeira parte da obra: Poesia de Combate 

III, analisaremos os poemas: Aos combatentes da nossa 
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poesia, As palavras descolonizadas e O núcleo tenaz, 

poemas esses com uma linguagem poética que percebe a 

palavra como forma simbólica de resistência e de grande 

alcance para não só lembrar um passado opressor como 

também enaltecer os bens culturais de um povo e levantar 

a voz como forma de resistência. 

Gisely Noeli Vanderlinde Bezen e Jesuino Arvelino 

Pinto, pesquisadores da UNEMAT-Campus Sinop, 

contribuem com o capítulo, sob o título: A formação de 

leitores: Projeto “Vivenciando a leitura”. Os argumentos 

versam sobre o meio educacional que afirmam, sempre 

houve grande preocupação no que tange ao processo 

ensino aprendizagem da leitura. Diante disso, o texto 

abordar a relevância da literatura na formação de leitores, 

considera que a leitura constitui-se um dos principais meios 

de aprendizagem e que, atualmente, os alunos precisam 

conhecer todas as características dos textos, uma vez que 

leem também pela internet, aplicativos e redes sociais. 

Com o intuito de ampliar o repertório e incentivar a leitura 

de forma prazerosa, desenvolver a oralidade e a escrita, 

ampliar vocabulário e estabelecer a leitura como 

ferramenta para a construção do conhecimento, ou seja, 

incentivar e fazer os alunos vivenciarem a leitura, torna-se 

importante reservar carga horária para a prática de leitura 

em sala de aula. Como resultados do desenvolvimento 

dessas atividades, observaram alunos passaram a fazer mais 

leituras, melhoraram a interpretação, o desempenho das 

atividades de Língua Portuguesa, bem como passaram a 

pedir por mais aulas nesse formato. Ao despertar o 

interesse pela leitura, percebe-se a melhoria no 

aprendizado dos alunos. 
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Os pesquisadores, José Flávio da Paz (UNEMAT) e  

Ricael Spirandeli Rocha (IFMG) versam obre as 

Metodologias ativas, pensamento crítico e criativo e outras 

tendências para o ensino na atualidade temas emergentes 

no atual cenário educacional. Isso porque, a escola e, 

especificamente, o ambiente da sala de aula, tem 

vivenciado transformações contínuas durante a sua história, 

tornando-se cada vez mais frequente as exigências dos 

profissionais que nela atuam. Frente a essa afirmativa, não 

é mais concebível uma aula expositiva tão somente 

proferida por um docente magníloquo, do qual afirmam a 

necessidade da revisão desde a sua formação inicial e 

continuada para que estas novas demandas possam ser 

atendidas satisfatoriamente. Considerando que o 

protagonismo infantojuvenil tem sido a marca do fazer 

pedagógico contemporâneo, frente ao uso das tecnologias 

da informação e da comunicação constantemente, 

presentes no seu cotidiano e dos seus familiares, sendo 

cada vez mais cedo o seu ingresso neste universo. Desse 

modo, seu texto analisa o atual contexto escolar quando 

nos referem ao ensino-aprendizado de crianças e 

adolescentes, bem como a formação docente diante dessas 

transformações cotidianas, mais também no trato e 

respeito porque passa os receptores deste nível de ensino, e 

também a revisão e possibilidade de aplicação de algumas 

tendências pedagógicas atuais e políticas educacionais 

vigentes, baseadas nos pressupostos do desenvolvimento 

da criatividade e do pensamento crítico dos estudantes e 

na educação defendida por pensadores como Stéphan 

Vincent-Lancrin, Carlos González-Sancho, Mathias 

Bouckaert, Federico de Luca, Meritxell Fernández-Barrera, 
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Gwénaël Jacotin, Joaquin Urgel e Quentin Vidal (2020) e 

nas concepções acerca das metodologias ativas aplicadas ao 

ensino e à aprendizagem na era das tecnologias digitais.  

 Lisiane Oliveira e Lima Luiz (UNEMAT) e Leonidas 

Oliveira Cruz (UNIR) analisam o conto “Nas Águas do 

tempo”, do escritor Mia Couto no capítulo intitulado 

Brincriação, oralidade e tradição no conto “Nas águas do 

tempo”, de Mia Couto , onde abordam as especificidades 

da cultura e dos costumes dos povos africanos, 

especificamente, dos Moçambicanos, que possuem uma 

tradição de crenças e costumes próprios muito explorados 

pelo escritor. Sustentam-se nas orientações teóricas de 

Fonseca e Cury (2008) e Mata (1998). Neste sentido, 

propõem desenvolver uma análise literária do conto 

abordando as figuras de linguagem utilizadas pelo autor, as 

“brincriações” termo que as teóricas Fonseca e Cury (2008) 

cunharam para as características da escrita de Mia Couto ao 

mesclar a Língua Portuguesa com a oralidade moçambicana 

e a temática da tradição como forma de resgatar e 

valorizar a cultura dos ancestrais africanos. Destaco que, 

nesse conto, o autor propicia ao leitor uma intensa 

reflexão filosófica e simbólica sobre limites e a busca do 

Outro. 

 No penúltimo capítulo, os pesquisadores, Luan 

Paredes Almeida Alves, Lucimaira da Silva Ferreira e Márcia 

Cristina Becker, todos da UNEMAT realizam um estudo 

minucioso sobre A memória-legado na crônica “elegia para 

todas as avós”, de Milton Hatoum, trabalho primoroso 

acerca da literatura do manauara radicado em São Paulo 

que muito nos orgulha mundo afora.  
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Encerrando essa edição, Zelma Nascimento Silva 

Laurini (UNEMAT) desenvolvera algumas considerações 

sobre O narrador e as amarras das Afinidades Eletivas, cuja 

obra, codinome, Afinidades Eletivas, do escritor alemão, 

Johann Wolfgang Von Goethe. Segundo a autora, aborda 

questões que estão além do perceptível, como também na 

superfície do enredo. O romance goethiano gravita-se em 

um quarteto amoroso que tem como objetivo satisfazer os 

desejos atuais em um mundo particular e esse particular é 

dividido. Não há a configuração do privado e, um 

narrador que tudo sabe e vê, não dando abertura para 

duvidar do que está sendo narrado pela naturalidade e 

racionalidade.  

Assim, não restam dúvidas de que esta edição da 

obra Língua, Literatura e Ensino, sob o tema (re)educar, 

utopia ou distopia, organizado pelo professor José Flávio 

da Paz registra o que há de melhor, enquanto títulos e 

pesquisas seria bem como com um dos mais seletos grupos de 

pesquisadores e pesquisadoras do nosso País. 

Sucesso! Boa leitura a todos e a todas!! 

 

 

Profa. Dra. Auxiliadora dos Santos Pinto
1
 

Professora da Universidade Federal de Rondônia lotada no 

Departamento Acadêmico de Ciências da Linguagem – 
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O que importa a surdez da 

orelha quando a mente ouve? A 

verdadeira surdez, a incurável 

surdez, é a da mente. 

 Ferdinand Berther, (Apud 

GESSER, A., 2009, p. 63) 

 

 

 

Primeiras reflexões 

 

Ao longo de toda a história, o ensino da Língua 

Portuguesa como segunda língua para alunos surdos tem 

sido um desafio para os professores que atuam em escolas 

regulares, e até mesmo para aqueles que atuam em escolas 

bilíngues dada a necessidade de conhecimento e exercício 

de Libras.  

O objetivo deste apanhado de reflexões, portanto é 

destacar as principais metodologias utilizadas no ensino da 

Língua Portuguesa para surdos, com enfoque nas estratégias 

didáticas que contribuem para o ensino da Língua 

Portuguesa como segunda língua, doravante L2.  

A maioria dos professores que atuam em escolas 

regulares, não sabem Libras e, consequentemente, sentem 

dificuldades na sua práxis pedagógica devido à falta de 

domínio e fluência em Libras. Falta-lhes, portanto, 

estratégias de ensino, e acabam não atingindo resultados 

satisfatórios.  

Para os professores que atuam em escolas bilíngues, 

a dificuldade consiste em selecionar e utilizar as estratégias 
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que possibilitem uma melhoria no ensino aprendizagem, 

visto que a falta de metodologia adequada acaba 

dificultando o aprendizado do aluno surdo. Mediante esta 

realidade, o presente trabalho visa a apresentar as 

dificuldades encontradas no processo de ensino-

aprendizagem da Língua Portuguesa como L2, buscando 

alternativas para amenizar as dificuldades encontradas por 

docentes no ensino da L2.  

Outro aspecto salientado durante o texto é a 

dificuldade e, até mesmo, a resistência da sociedade como 

um todo em aderir a Libras enquanto fenômeno linguístico 

a ser exercitado/aprendido desde o nascimento da criança 

surda e sua prática ainda na alfabetização. Este texto, 

portanto, em um primeiro momento, coloca o leitor a par 

do contexto em que se encontra o ensino de Libras no 

país, nas escolas. Em segundo momento, aponta 

possibilidades e estratégias para amenizar o impacto 

sofrido pela criança surda em contato direto e constante 

com uma escola monolíngue. O texto ainda salienta a 

importância da conscientização por toda a comunidade 

escolar e da sociedade para a adequação de si quanto ao 

exercício e ao currículo da Libras nas escolas. 

 

Processo de aquisição da língua portuguesa como L2 

 

Durante o processo de aprendizagem, ocorre a 

interlíngua, caracterizada como a língua de transição entre 

a Língua de Sinais e a Língua Portuguesa, em sua 

modalidade escrita. É recorrente que o surdo, durante a 

construção de textos, escreva uma frase em português da 

mesma forma que esta se organiza em Libras, portanto 
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cabe ao professor estabelecer as diferenças, visto que a 

Língua de Sinais possui modalidade gestual-visual (ou 

espaço-visual), em oposição à modalidade dos ouvintes, 

que é oral-auditiva, o que implica com que ambas as 

línguas se organizem de forma diferente. 

Segundo Quadros (1999), a aquisição de L2 sofre 

influências de questões internas e externas. Quanto às 

influências externas, vale destacar a importância da 

interação para a aquisição da Língua Portuguesa. Estes 

temas também são abordados por Santos (2011, p.5), ao 

tratar sobre a pré-escrita, a escrita e a reescrita, 

caracterizando-as da seguinte forma: 

 

A pré-escrita diz respeito ao 

planejamento ou à preparação para a 

escrita. Envolve leitura, avaliação e 

pensamento, que devem ser 

realizados antes da elaboração da 

escrita. Assim, baseia-se num 

contexto determinado: situações 

vivenciadas, conversações sobre fatos 

reais, discussões significativas para o 

aluno, entre outros. Quanto à escrita, 

é um processo que ocorre 

espontaneamente através da 

transposição de ideias para o papel 

por meio de símbolos gráficos e, 

normalmente, apresenta uma relação 

direta com uma língua de sinais.  Já a 

reescrita é um processo de 

reelaboração e ocorre devido à 
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intervenção do professor; representa 

o feedback para o aluno surdo, 

possibilitando a reflexão e o controle 

sobre as hipóteses experimentadas. 

 

Este processo de aprendizagem ocorre 

primeiramente em Libras para posteriormente ser 

apreendido em Língua Portuguesa. O aluno surdo precisa 

compreender o significado, adquirir vocabulário, ter 

conhecimentos sobre o tema que está estudando, 

participando da construção de tal tema. Segundo Formagio 

e Lacerda (2016, p.23): 

 

Somente a partir deste exercício é 

possível levar os alunos à produção 

escrita, considerando os 

conhecimentos sobre o tema, sobre o 

gênero e sobre o posicionamento 

deles em relação a este mesmo tema. 

Para escrever, é necessário que se 

tenha o que dizer! Este percurso de 

ensino/aprendizagem é inverso ao 

tradicionalmente desenvolvido na 

escola. Esta dimensão discursiva torna 

inviável a aplicação de uma 

metodologia igual a surdos e 

ouvintes, e consequentemente, nos 

mesmos espaços das aulas de 

português. 
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Outros elementos também são citados por Quadros 

(1999) com relação à aquisição de L2, os quais são: o 

ambiente, as estratégias de aprendizagem, estilos de 

aprendizagem, idade, motivação e fatores afetivos.  

O ambiente escolar em que o aluno está inserido faz 

toda a diferença no processo de aquisição de uma língua, 

no caso a Língua Portuguesa. Todo o espaço escolar precisa 

ser bilíngue, desde o porteiro da escola, até o diretor, 

todos precisam propiciar esse ambiente bilíngue, 

possibilitando ao aluno um lugar de convívio com os seus 

pares, sua cultura e uma inserção natural em sua língua 

materna, bem como metodologias que favoreçam um 

ensino que contemple as duas línguas num processo 

contínuo de aquisição tanto de uma língua como da outra. 

 

A escola torna-se, portanto, um 

espaço linguístico fundamental, pois 

normalmente é o primeiro espaço 

que a criança surda entra em contato 

com a língua brasileira de sinais. Por 

meio da língua de sinais, a criança vai 

adquirir linguagem. Isso significa que 

ela estará concebendo um mundo 

novo usando uma língua que é 

percebida e significada ao longo do 

seu processo. Todo esse processo 

possibilita a significação por meio da 

escrita que pode ser na própria língua 

de sinais, bem como, no português. 

(QUADROS; SCHMIEDT,2006, p.22) 
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No ambiente escolar bilíngue (Libras e Língua 

Portuguesa) isso é possível, pois o aluno surdo está inserido 

nas duas línguas, possibilitando a construção de 

significados. Eis a principal razão para que a comunidade 

escolar desloque o próprio discurso em relação à aquisição 

linguística do surdo, ou seja, deixe de encarar o fenômeno 

como patologia e perceba que, para o surdo, a 

aprendizagem da Língua Portuguesa equivale à dificuldade 

de um ouvinte em aprender alemão ou qualquer outro 

idioma estrangeiro.  

Logo, não é difícil perceber que só quem consegue 

dominar as duas línguas consegue ensinar uma delas. Além 

do fato de que a inserção com a língua estudada 

proporciona maior aprendizagem. 

 

A família como facilitadora da aquisição da L2 

 

A importância da família para o processo 

educacional se explicita em vários artigos da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei Nº 9.394/96), 

que estabelecem o dever das escolas se articularem com as 

famílias, visando à participação dos pais na vida escolar de 

seu filho, com o intuito de fortalecer os vínculos familiares. 

 A boa relação familiar reverbera num melhor 

trabalho do professor em sala de aula, principalmente se o 

ambiente familiar interage com a Língua de Sinais e 

valoriza a cultura surda. Assim, os resultados são melhores 

no processo de ensino, utilizando atividades que 

contemplem a realidade do aluno surdo.  

Em vista disso, cabe à escola promover um 

ambiente linguístico e sociocultural que garanta à família 
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interagir com os seus filhos, respeitando sua cultura e 

língua e possibilitando a participação no processo de 

ensino. No caso das famílias de surdos, vale considerar as 

seguintes situações: alunos surdos, filhos de pais ouvintes, e 

alunos surdos, filhos de pais surdos. Sendo assim, haverá 

alunos estimulados desde criança a sua língua materna em 

sua própria cultura, inseridos na comunidade surda, como 

também alunos que foram estimulados desde pequenos à 

oralidade e que seu primeiro contato com a Libras 

acontece na escola.  

Além disso, haverá também surdos os quais são 

filhos de pais surdos que chegam à escola apenas com 

gestos caseiros, pois não são inseridos na comunidade. 

Nestes casos, é necessário selecionar as estratégias de 

ensino de acordo com o estilo de aprendizagem do aluno 

e seu histórico de aquisição da linguagem. 

 

Escola, espaço de busca de estratégias 

 

Quanto às estratégias e estilos de aprendizagem, 

Quadros e Schmiedt (2006, p.29) citam os objetivos que 

devem ser trabalhados pelo professor em sala de aula, os 

quais são: 

 

Desenvolver o uso de estratégias 

específicas para resolução de 

problemas; exercitar o uso de jogos 

de inferência; trabalhar com 

associações; desenvolver as 

habilidades de discriminação visual; 

explorar a comunicação espontânea; 
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ampliar constantemente vocabulário; 

oferecer constantemente literatura 

impressa na escrita em sinais; 

proporcionar atividades para 

envolver a criança no processo de 

alfabetização como autora do 

próprio processo. 

 

O uso destas estratégias de ensino pautadas em uma 

metodologia que utilize recursos visuais contribui para 

melhores resultados em relação à didática do professor e 

consequentemente à aprendizagem de seus alunos. Por 

meio de um ensino bilíngue, tais estratégias contribuem 

para propiciar um ambiente favorável à aprendizagem. Ao 

iniciar uma aula com apresentação de uma imagem, inicia-

se um processo de estimulação à exploração de 

conhecimento prévio e experiências vividas relacionadas à 

imagem, possibilitando a participação dos alunos na 

construção do conhecimento. 

 

Muitos acreditam, ainda hoje, que a 

surdez acarrete dificuldades de 

compreensão na leitura e de 

produção na escrita. No entanto, 

uma análise do processo de ensino da 

leitura e da escrita de alunos surdos 

leva a acreditar que muitos dos 

resultados insatisfatórios, obtidos 

com a maior parte dos alunos, não 

decorrem de dificuldades de lidar 

com os símbolos escritos, mas da falta 
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de uma língua constituída com base 

na qual possam construir a escrita. 

(PEREIRA, 2009, p. 12). 

 

Outra situação a ser considerada no ensino 

aprendizado do aluno surdo é a idade e a motivação. Os 

surdos, em sua maioria, chegam à escola atrasados ou 

ainda ficam reprovados ano após ano em uma escola que 

não propicia uma educação bilíngue, tornando o ensino da 

Língua Portuguesa quase impossível, acarretando atraso na 

educação, o que implica em surdos desmotivados devido à 

repetência escolar. Consequentemente, os alunos surdos 

possuem idades avançadas em relação à idade dos 

ouvintes, e isso provoca a perda de interesse pelos estudos. 

 

A possibilidade de compreender o 

que lê e ter acesso a diferentes tipos 

de texto é, em si, fator de motivação 

para o aluno surdo, que, por muito 

tempo, ficou limitado a textos 

empobrecidos, semântica e 

morfossintaticamente. Vale lembrar, 

no entanto, que, principalmente no 

início do processo, o acesso ao 

conteúdo dos textos vai ser possível 

por meio da interpretação na Língua 

de Sinais, o que vai resultar em 

ampliação do conhecimento de 

mundo. Também o conhecimento de 

língua portuguesa vai ser ampliado se 

o professor, ao interpretar os textos, 
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aproveitar para mostrar aos alunos 

como um conteúdo em Língua de 

Sinais é expresso em português. 

(PEREIRA, 2009, p. 49). 

 

A realidade é que os alunos chegam à escola e 

iniciam o processo de alfabetização tardiamente, pois 

iniciam seus estudos em uma escola em que a língua 

majoritária é a Língua Portuguesa, sem acessibilidade 

linguística, sem profissionais preparados. 

 Outro fator que contribui para o atraso é a família 

que demora aceitar a Libras como língua do seu filho, e 

por isso opta por uma escola regular em que a proposta de 

ensino não é bilíngue, o que acarreta atraso no processo de 

alfabetização. E sabemos que 

 

Situações em que as crianças ouvintes 

vivenciam diariamente e que 

respondem pela aquisição incidental 

do seu conhecimento são, muitas 

vezes, limitadas para as crianças 

surdas em função da falta de uma 

língua partilhada com os familiares 

ouvintes. (PEREIRA, 2009, p. 12). 

 

Consoante a isso, há que se considerar também o 

fator emocional do aluno surdo em relação à 

aprendizagem, pois as experiências vividas na escola e, até 

mesmo em casa, têm forte relação com a aprendizagem. 

Como esperar que um aluno se interesse pelos estudos se 

ele não é motivado a isso? Ou pior, muitas vezes, acontece 
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o inverso: surdos são ridicularizados pela forma como se 

expressam no português escrito, rejeitados em grupos 

devido a sua condição de não ouvir, subestimados em 

relação a sua capacidade de aprendizagem. Em outras 

palavras, 

  

Na Língua Portuguesa, há também 

um fator emocional em jogo, que diz 

respeito a uma memória muito 

negativa retratada a partir da 

experiência de vários surdos 

alfabetizados. Uma aluna surda 

contou que sempre que ela tem que 

escrever fica muito nervosa, tem 

vergonha de errar, resiste, não tem 

prazer ao fazê-lo e sempre fica 

preocupada com as reações de quem 

vai ler o que ela escreve. 

Curiosamente, disse-me que a relação 

com a língua inglesa é diferente. 

Reconhece que sabe muito menos 

inglês do que português, mas que se 

sente mais à vontade para usar a 

língua inglesa. (GESSER, 2009, p.56)  

  

 

As vivências e experiências dos alunos são parte do 

processo de aprendizado da Língua de Sinais e da Língua 

Portuguesa como Segunda Língua. Tais influências externas 

acima mencionadas são fundamentais para o ensino e 

aprendizagem do português em sua modalidade escrita. 



 

 
[ 27 ] 

Levando em consideração estas influências, é possível 

repensar acerca das metodologias adequadas para o ensino 

bilíngue. 

 

Sala de aula, ações possíveis 

 

O documento oficial que rege, hoje, a prática 

discursiva em sala de aula a Base Nacional Comum 

Curricular, doravante BNCC, garante o respeito à 

diversidade linguística ao afirmar que “existem muitas 

línguas ameaçadas de extinção no país e no mundo, o que 

nos chama a atenção para a correlação entre repertórios 

culturais e linguísticos, pois o desaparecimento de uma 

língua impacta significativamente a cultura” (BRASIL, 2018, 

p.70). Assim, a BNCC esclarece que 

 

No Brasil com a Lei nº 10.436, de 24 

de abril de 2002, oficializou-se 

também a Língua Brasileira de Sinais 

(Libras), tornando possível, em 

âmbito nacional, realizar discussões 

relacionadas à necessidade do 

respeito às particularidades 

linguísticas da comunidade surda e 

do uso dessa língua nos ambientes 

escolares. (BRASIL, 2018, p.70) 

 

A Libras é uma dessas riquezas em diversidade 

linguística. Apesar de necessitar ainda de uma força-tarefa 

entre o poder público, família e escola, a existência da 

necessidade da prática de Libras em sala de aula é real, 
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concreta. Mas o que impede/impediria o professor, a 

escola fazerem uso da prática bilíngue em sala? 

Apesar de existir uma atribuição legal que visa 

garantir uma aprendizagem significativa ao aluno surdo, 

ainda existem lacunas a serem preenchidas, como os 

conceitos e os paradigmas que necessitam de ser 

desconstruídos, práticas docentes avulsas, desconectadas de 

um todo, sem o fundamento das práticas pedagógicas que 

lhes conferem sentido e direção.  

As escolas, além de inclusivas, também precisam 

garantir a Língua de Sinais como língua de instrução aos 

surdos, o que é de fundamental importância com 

professores bilíngues, fluentes em Libras. Entretanto, este 

fato está atrelado a outra situação igualmente ampla: 

políticas públicas que garantam não apenas a formação do 

professor, mas principalmente acesso à Libras. Importante 

salientar que tal formação não se faz em um cursinho ou 

apenas em formação contínua. É necessário que as políticas 

públicas percebam que Libras deve ser um direito e um 

dever na escola. Ao professor comprometido, cabe a 

aprendizagem e prática dela. 

Algo fundamental para que os alunos compreendam 

conteúdos em Língua Portuguesa é o conhecimento 

linguístico e de mundo, os quais constituem o 

conhecimento prévio, tão importante para que façam 

relações de sentido, com a integração de informações 

novas somadas àquelas que eles (alunos) já possuem 

previamente.  

No entanto, é importante destacar que, na maioria 

das vezes, as crianças surdas não participam de conversas 

em sua própria casa, principalmente quando sua família é 
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constituída somente de ouvintes, o que resulta no 

empobrecimento de conhecimento prévio, dificultando, 

assim, o processo de aprendizagem de outra língua. 

O processo relatado acima acontece porque o 

ensino da Libras, ainda que seja a segunda Língua oficial no 

país, ainda não é aceita pela maioria das famílias, apesar 

dos vários meios de difusão como cursos oferecidos pelas 

secretarias de educação, universidades, cursos técnicos, 

igrejas e outros. A língua dos surdos continua sendo vista/ 

formulada individualmente apenas como gestos 

desorganizados pautados na crença familiar de que o surdo 

pode desenvolver a fala. 

 Neste sentido, a surdez já é encarada como 

diferença, pois a relação da família com o surdo passa a ser 

diferenciada desde o princípio. Enquanto o surdo tem 

como sua primeira língua a LIBRAS, a família tem a Língua 

Portuguesa. Aproximar esses dois universos é o desafio da 

escola, da sociedade e (por que não?) do poder público. 

Em vista disso, a alfabetização deve ser encarada 

como um processo de construção de conhecimento, assim 

como um processo de interação, no qual existem atores 

que estabelecem papéis muito importantes em relação ao 

ensino-aprendizagem do surdo, sendo estes atores: a 

família e a comunidade escolar, mas também pode-se 

incluir todos aqueles que fazem parte do cotidiano do 

surdo, os quais de alguma forma contribuem nessa 

construção de conhecimentos. 

Quanto ao papel do professor na educação dos 

surdos, é importante que este partilhe a mesma língua do 

aluno, pois isto contribui para o desenvolvimento de 

conhecimento prévio, facilitando a compreensão do 
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significado do que leem, o que contribui para o que o 

surdo deixe de ser meramente decodificador da escrita e 

passe a compreender os textos, mesmo que desconheça 

alguns vocábulos. 

 Segundo Solé (1998), no que diz respeito ao 

processo de compreensão do texto pelos alunos surdos, 

cabe ao professor incentivá-lo a ler, auxiliando na 

descoberta de diversas utilidades da leitura em situações 

que promovam a aprendizagem significativa, contribuindo 

com os recursos necessários para que o aluno possa 

enfrentar a atividade de leitura com segurança e confiança, 

além de transformar o aluno em leitor ativo, o qual faz uso 

de seus conhecimentos e experiências que o levam a criar 

expectativas e questionamentos. 

O acesso a diferentes tipos de texto, assim como a 

compreensão destes por parte dos alunos surdos podem 

contribuir para o gosto pela leitura e escrita, pois quanto 

mais o aluno é exposto ao conhecimento linguístico e a 

leitura de mundo, mais fácil será o processo de 

compreensão da linguagem escrita. Isto porque  

 

a importância de se possibilitar 

condições para que a criança surda 

tenha consciência da utilidade e do 

prazer da língua escrita. Segundo o 

pesquisador, isso pode ser 

conseguido lendo-se para ela contos, 

escrevendo-lhe bilhetes e cartões, 

lendo com ela, consultando anúncios, 

rótulos, etiquetas e livros na sua 

presença, fazendo-a ver a utilidade 
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da escrita nas atividades da vida 

diária, como compras e passeios. Para 

o mesmo autor, a leitura é a principal 

fonte de informação para a criança 

surda adquirir a linguagem escrita. A 

ênfase deve estar em ler, não em 

ensinar a ler. Na medida em que a 

criança seja exposta de maneira 

significativa a textos variados, de 

crescente nível de 

descontextualização, irá adquirindo a 

linguagem escrita de maneira natural. 

(TOVAR, 2000, Apud Pereira, 2009, 

p.28) 

 

Portanto, entendemos que a aquisição da L2 se 

constitui em um processo que envolve conhecimento 

linguístico e conhecimento de mundo, práticas de ensino 

que utilizem a Libras no ensino da L2 e não a simples 

decodificação de palavras, ampliação de vocabulário 

mediante ao acesso a variados tipos de texto. É necessário, 

portanto, que haja um esforço conjunto entre a 

comunidade escolar e família do aluno surdo, no intuito de 

contribuir para a aprendizagem da L2, tanto na leitura 

quanto na escrita, pois todo aprendizado que contemple a 

inserção ou estreita relação com a realidade do estudante 

possui maiores e melhores possibilidades de sucesso e 

produz efeitos diretos na vida do estudante (e por que 

não?) daqueles que o cercam. 
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Últimas considerações 

 

A prática pedagógica da escola e a aprendizagem da 

Língua Portuguesa como L2 por parte dos surdos 

perpassam por um ponto comum de reflexão a 

desmistificação do processo de aquisição da linguagem. 

Faz-se necessário que a comunidade escolar perceba que 

Língua Portuguesa é uma língua estrangeira para o aluno e, 

como tal, necessita de professores que dominem os dois 

idiomas: Português e Libras. 

Algo que não pode ser negado é a necessidade de se 

difundir a LIBRAS entre a comunidade escolar, pois assim 

há maiores chances de reverberar em melhores resultados 

em relação ao ensino aprendizagem da Língua Portuguesa 

como L2. Isto contribui inclusive para o ensino de outras 

disciplinas, pois o português, em sua modalidade escrita, é 

fundamental para a comunicação e o estabelecimento das 

relações sociais.  

Da mesma forma, quanto mais estratégias didáticas 

que levem em conta as características do surdo, mais os 

métodos têm a possibilidade de melhores resultados, os 

quais em sua maioria são embasados em recursos visuais, e, 

ainda mais, os professores conseguem atingir resultados 

positivos no exercício de sua profissão, o que contribui 

para a formação de surdos cada vez mais conscientes e em 

igualdade de condição com as demais pessoas. 

Se não pensarmos em estratégias de ensino visual, 

que contemplem as duas línguas, Libras e a Língua 

Portuguesa, o ensino será frustrante para o aluno surdo, 

pois ele fica distante das atividades que são desenvolvidas 

em sala de aula, o que, na maioria das vezes, é provocado 
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pela falta de preparo do professor; os problemas de 

comportamento e de socialização passam a ser maiores, já 

que o docente demonstra insegurança frente ao 

aprendizado desse aluno. 

Percebemos, portanto, que todas as demandas e 

desafios enfrentados pela escola em relação a Libras estão 

atrelados a como o universo escolar (e até mesmo o 

acadêmico), a família e a sociedade incluem e entendem a 

Libras. Muitas pessoas ainda a enxergam como algo de 

difícil compreensão. Esquece-se que toda língua para o 

falante não nativo oferece a mesma dificuldade. Esquecem-

se que a Libras é considerada a segunda língua do Brasil e 

como tal precisa ser mais bem considerada pela população 

brasileira. 

 Uma língua com tamanha importância e 

abrangência ainda não é ensinada em todas as escolas e 

nem é considerada como uma matéria do componente 

curricular. O currículo nas escolas (na sua grande maioria) 

preocupa-se em ensinar o Inglês ou Espanhol como 

segunda comunicação de seus alunos, deixando, mais uma 

vez, de lado os indivíduos surdos que são presentes na 

realidade escolar. 
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Considerações iniciais 

 

A última década do século XX representou para a 

Terminologia, a partir da perspectiva de seu 

desenvolvimento, um significativo marco histórico, uma 

vez que essa ramificação das ciências linguísticas passou a 

ser entendida como um território de conhecimento, 

amparada em propósitos de investigação e fundamentos 

teóricos bem delineados. 

A Terminologia configura-se como uma área ou 

disciplina cujo principal objeto de estudo se direciona para 

o emprego do saber técnico-científico. Nessa perspectiva, a 

Terminologia adquire um caráter linguístico e 

comunicacional, que admite e descreve os termos na sua 

condição de elementos naturais, abrangendo os aspectos 

sistêmicos e pragmáticos que envolvem o funcionamento 

                                                 
5 Doutoranda em Letras com ênfase em Linguística-UERJ. Professora efetiva 
de Letras no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Sul - IFRS - Campus Porto 
Alegre. http://lattes.cnpq.br/8443370679013081 
6 Doutoranda no Programa de Pós-graduação em Estudos da Linguagem da 
Universidade Federal de Mato Grosso. 
http://lattes.cnpq.br/7361514614974154 

http://lattes.cnpq.br/8443370679013081
http://lattes.cnpq.br/7361514614974154
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da linguagem. Por conseguinte, volta-se para fundamentos 

descritivos e prescritivos que projetam a Terminologia para 

um nível de desenvolvimento e um elevado estágio de 

maturidade que a inscrevem, de forma efetiva, no campo 

das ciências linguísticas. 

A compreensão do emprego dos termos e do acesso 

às linguagens especializadas encontra-se em um contínuo 

fluxo de transformações, decorrentes das ininterruptas 

transformações tecnológicas e das relações interdisciplinar 

com outras áreas da própria Ciência da Linguagem como: a 

Lexicologia, a Lexicografia e a Linguística de Corpus. E, 

guiando-se pelas considerações de Krieger, Maciel e Finatto 

(2001, p. 318), “hoje os termos circulam intensamente, 

porque a ciência e a tecnologia tornaram-se objeto de 

interesse das sociedades”. Nesse contexto, o léxico 

especializado não mais é entendido como integrante do 

acervo linguístico exclusivo de especialistas. Mas, ao 

alcance de muitos pesquisadores que se colocam a 

disposição de investigar a Linguagem pela ótica textual e 

discursiva; a fim de investigar os termos como elementos 

intrínsecos da linguagem natural. 

Conforme a premissa que orienta os propósitos de 

nossa investigação, o veículo responsável por divulgar o 

conhecimento especializado é o texto. A Terminologia de 

caráter comunicativo elege o texto como o universo 

natural dos termos e contempla o mesmo como o objeto 

de comunicação que se estabelece entre destinador e 

destinatário. Nesse enquadramento, Krieger e Finatto 

salientam o valor de se desenvolver estudos dedicados à 

análise dos termos no texto. As autoras consideram que a 

abordagem textual tem potencialidades que permitem 
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localizar elementos pragmáticos da comunicação 

especializada, os quais acionam a “feição terminológica 

que distintas unidades lexicais assumem no contexto da 

comunicação” (KRIEGER; FINATTO, 2004, p. 109). E, a 

respeito da importância da dimensão textual para a Teoria 

Comunicativa, Krieger (2008, p. 2) assim se posiciona: 

 

Isso corresponde a considerar o texto 

como o lugar primeiro de surgimento 

das terminologias, bem como 

concebê-lo como objeto de 

comunicação entre destinador e 

destinatário. Muitos já são os 

resultados decorrentes desse novo 

enfoque, que denominamos de 

Linguística Textual, e que tem 

contribuído para o avanço da 

investigação terminológica. 

 

Nessa perspectiva, concordamos com o 

posicionamento de Cabré (2005, p. 133-134), ao elencar a 

importância de se dominar as três grandes competências 

para um adequado exercício terminológico: 

 

1. La competencia cognitiva 

corresponde al conocimiento del 

ámbito especializado que va a ser 

objeto de trabajo. (...); 2. La 

competencia lingüística abarca el 

conocimiento de la lengua o las 

lenguas sobre las que se investiga 
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(...); 3. La competência 

sociofuncional se refiere a las 

características que debe tener un 

trabajo terminológico para ser 

eficiente para los fines que persigue y 

adecuado a los destinatarios a los que 

se dirige. 

 

Verificamos, por conseguinte, que entre os trabalhos 

básicos da pesquisa n se encontram a coleta terminológica 

e seu respectivo tratamento
7
. Por sua vez, a pesquisa 

terminográfica se direciona para os fundamentos teóricos 

metodológicos voltados para a divulgação de informações. 

E, nessa perspectiva, ao apresentarmos a nossa reflexão, 

apontamos o posicionamento de Krieger e Finatto (2004), 

no sentido de que, ao descreverem conteúdos específicos, 

as terminologias apresentam propensão para atingirem a 

univocidade e a precisão conceitual. Essa intenção advém 

da busca em oferecer uma adequada comunicação do 

conhecimento e, por conseguinte, um processo 

comunicacional eficiente entre os especialistas. Assim, os 

termos, por veicularem conteúdos específicos em sua área 

de conhecimento, apresentam-se a serviço da comunicação 

especializada, qualidade essa que se faz expressiva nas 

terminologias contemporâneas. 

 

 

                                                 
7 Esse tratamento abrange, para exemplificarmos, o reconhecimento do 
estatuto de termo, a montagem da ficha terminológica, a extração de 
contextos, definição do termo, além de outras atividades. 
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Aspectos discursivos da terminologia à textualidade 

 

Os avanços no campo dos estudos terminológicos 

tornarem-se possíveis porque se propuseram a trilhar 

diferentes territórios e instrumentalizar-se com recursos 

teóricos e metodológicos para contornar situações que, 

num momento inicial não haviam sido projetadas, 

advindas da produção intensa de termos de orem técnica e 

científica e pela crise do conhecimento que, na sua 

configuração atual, não se encontra mais fechado em si 

mesmo, mas construído em redes (KRIEGER; 

BEVILACQUA, 2005).  

A Terminologia, que muito evolui nos últimos 

tempos, tem experienciado transformações que se 

instauram tanto a respeito da teoria como do exercício 

prático terminológico. De acordo com Cabré (1998), esse 

novo contexto em que a terminologia se posiciona é 

importante no desenvolvimento de áreas que mostram as 

suas características interdisciplinares, observando que o 

respectivo fenômeno advém, além disso, do contexto 

político-socioeconômico, marcado pela expansão midiática 

e das relações internacionais no âmbito da política e do 

comércio. 

Em consonância com Cabré (1998) a Terminologia, 

na condição de disciplina aplicada, precisa propiciar uma 

metodologia de trabalho coerente com os fundamentos da 

teoria e apresentar flexibilidade o suficiente para se 

apresentar, de forma adequada, às situações e empregos 

mais diversos. A necessidade dessa nova teoria, conforme 

Cabré (2001) provém da necessidade de se levar em 

consideração a variedade de perspectivas que precisam 
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constituir os seus propósitos e empregos. Ainda há muito 

pouco tempo, a Terminologia era compreendida pelos 

linguistas apenas pelas suas qualidades de ordem 

prescritiva. Assim, as unidades terminológicas se 

mostravam artificiais e, nesse contexto, não se 

apresentavam sujeitas aos fenômenos da linguagem 

natural. A respectiva situação começou a se modificar com 

a evolução das pesquisas que não mais buscavam apenas os 

termos como palavras estáticas, mas unidades lexicais de 

cunho especializado cujo dinamismo integra o repertório 

lexical de um falante, na condição de especialista de um 

determinado setor do conhecimento. 

Para integrar o léxico do falante o termo não 

configura um sistema lexical independente, mas designa 

conceitos próprios de uma disciplina ou atividade 

específica. Os vínculos que se efetivam entre palavras 

específicas de uma especialidade formam uma terminologia 

personalizada. Ao olharmos para essa situação sob um viés 

formal ou semântico, vemos que ele não se diferencia 

muito da palavra, mas se distancia de modo expressivo, 

quando analisado a partir de parâmetros de ordem 

pragmática e comunicativa (CABRÉ, 1993). 

A variedade de posições referentes à natureza e 

concepção de termo vai além da discussão que procura 

compreendê-lo como unidade de conhecimento ou 

unidade pragmático-linguística, pois conforme Cabré 

(2001, p. 32) o termo é “una unidad conceptual y 

denominativa poliédrica en la que el concepto es 

percebido desde una perspectiva determinada por vários 

factores”. 
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Nessa direção, caracterizar a linguagem 

especializada, além de ter a atenção voltada para 

particularidades de cunho gramatical e de um vocabulário 

específico, implica considerar um terminado tipo de texto: 

o texto especializado. O respectivo texto pode ser 

compreendido em suas diferentes modalidades, podendo 

ser reconhecido como razoavelmente especializado ou 

terminologicamente denso, em decorrência de diversos 

fatores. Por isso, tais fatores precisam ser analisados sob o 

viés da linguística-textual, a qual vai se estabelecendo na 

Terminologia Linguística. Destaca-se, gradativamente, a 

concepção de que, a partir de um enfoque da linguagem 

em si mesma, em que o primeiro caminho de acesso fosse a 

própria linguagem a não somente o conhecimento, não se 

configuraria como uma ação produtiva separar termos e 

textos. Sobre esse aspecto, assim se posiciona Finatto 

(2002, s/p.): 

 

 

Numa primeira perspectiva dos 

estudos terminológicos textuais, 

diversos elementos e propriedades, 

tais como condições e recursos de 

coesão e de coerência, macro e 

microestruturas, fraseologias, 

construções recorrentes, definições, 

paráfrases, e as mais variadas 

“peculiaridades” de texto, além de 

um léxico mais ou menos marcado, 

entram em consideração de um 

modo diferente de um enfoque 
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oracional. Passa-se, enfim, da frase ao 

texto. Na sequência, numa posterior 

extensão do enfoque sobre a sintaxe 

do texto, ensaia-se ir além do dito e 

das unidades concretamente 

realizadas. Englobam-se os modos de 

dizer peculiares de cada área de 

conhecimento. Assim, o modus 

dicendi técnico-científico passa a ser 

admitido como fator constitutivo do 

texto e da linguagem especializados. 

Isto é, entram em questão também a 

semântica e a pragmática do texto. 

Merecerão, portanto, todos os 

elementos que perfazem o texto o 

estatuto de tópico de investigação 

para além dos limites do que já 

houvesse sido tratado numa estilística 

do texto técnico-científico. 

 

Desse modo, deve ser compreendido que, também, 

no discurso especializado, tecnológico ou científico, requer 

a apropriação linguística advinda de um locutor que se 

configura como um “eu”, o qual simultaneamente se 

apresenta como indivíduo e enunciador autorizado de uma 

ciência ou conhecimento. Principiando de um referencial 

enunciativo, há de se destacar que, no texto científico, tal 

como em qualquer outro texto que se apresenta em 

linguagem natural, existe, entre outros aspectos, expressões 

subjetivas (FINATTO, 2001). 
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A subjetividade referida equivale à existência de um 

sujeito enunciador que se expressa e se apresenta por meio 

da sua enunciação. Existiria, dessa forma, mesmo no caso 

das ciências mais exatas, um indivíduo que personifica, ao 

mesmo tempo, o discurso técnico-científico, construção 

simbólica fundamentada por valores socioculturais 

firmados coletivamente, e a própria voz individual, que 

apresenta um determinado posicionamento sobre esse 

saber e da interlocução que se constrói por intermédio 

desse texto. As terminologias se configuram como unidades 

semânticas dominantes e expressivas nos textos técnico-

científicos. Contudo, o texto é uma unidade lexical e sua 

acepção se define no texto-fonte, o qual integra a 

totalidade da tessitura textual. Desse modo, conforme 

Finatto (2002, s/p.) dois aspectos se destacam: “o da 

„palavra técnico-científica‟, algo que se busca isolar por 

meio de uma marcação sintático-semântica ou 

morfossintática; e a dimensão mais ampla do texto-signo, 

na qual uma série de fatores estão envolvidos”. 

Esse posicionamento é consoante a visão defendida 

por Charaudeau (2008), o qual afirma que a linguagem, 

por se configurar como uma atividade humana se prolifera 

sob as mais variadas perspectivas conforme as exigências 

que a vida social apresenta para os indivíduos, a exigir um 

savoir-faire, que recebe o nome de “competência”. A 

respectiva competência é situacional, uma vez que não 

existe ato de linguagem que se manifeste fora de uma 

situação comunicacional. Esse aspecto exige considerar a 

“finalidade” de cada situação e a “identidade” de seus 

interlocutores. Para Charaudeau (2008, p. 31): 
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(...) o saber que os protagonistas da 

linguagem constroem sobre os 

diferentes propósitos contidos nas 

trocas comunicativas não é ligado 

apenas às referências ou experiências 

vividas por cada um deles. Esse saber 

depende igualmente dos saberes que 

tais sujeitos comunicantes supõem 

existir entre eles e que constituem os 

filtros construtores de sentido.  

(...) para o sujeito interpretante, 

interpretar é criar hipóteses sobre: (i) 

o saber do sujeito enunciador; (ii) 

sobre seus pontos de vista em relação 

aos enunciados; (iii) e também seus 

pontos de vista em relação ao seu 

sujeito destinatário, lembrando que 

toda interpretação é uma suposição 

de intenção. 

 

Por essa razão, estudos que consideram as 

particularidades dos universos de discursos, trazem 

resultados que destacam mecanismos de ordem cognitiva, 

linguística e pragmática que, de forma conjunta, ativam o 

componente terminológico das comunicações 

especializadas. Desse modo, as fraseologias especializadas 

seguem essa mesma proposição e a Terminologia Textual 

se relaciona à integração de componentes de textualidade 

e do aparato teórico-metodológico da Terminologia, da 

qual o principal objeto é o termo técnico-científico. 



 

 
[ 47 ] 

A considerar que uma Terminologia busca oferecer 

propósitos para fixar o estatuto terminológico de uma 

unidade lexical, os componentes cognitivos, linguísticos e 

pragmáticos da comunicação especializada adquirem 

relevância. Nessa mesma direção, reconhecer os propósitos 

que envolvem a organização narrativa dos textos e dos 

discursos, se configuram como elementos que ajudam 

muito localizar um estatuto terminológico de um item 

lexical. Por essa razão, se uma unidade lexical adquire 

estatuto de termo especializado no contexto discursivo em 

que se localiza e, de modo consequente, descreve esse 

universo, se configura como um passo metodológico 

importante no cenário dos procedimentos de identificação 

dessas unidades (KRIEGER, 2008). 

Tem se verificado no campo dos Estudos Linguísticos 

atualmente que, inúmeros trabalhos e pesquisas, se voltam 

para o emprego dos princípios de uma Terminologia 

Textual. Essas produções acadêmicas mostram a 

operacionalidade das relações que se firmam entre léxico e 

texto especializado, em que o objetivo principal contribuiu 

para, de forma metodológica, apresentar com mais 

cuidado os primeiros propósitos que integraram os 

universos da Lexicografia e da Terminologia. As etapas já 

percorridas estimulam uma gama de possibilidades de 

renovação desse estudo.  

 

 Considerações finais 

 

A considerar que tem os Estudos Linguísticos indicam 

para uma diluição de marcos entre o léxico especializado e 

o léxico comum as investigações terminológicas, no cenário 
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das ciências linguísticas, permitem que o termo seja 

tratado, na condição de signo linguístico, em um cenário 

mais amplo, ou seja, como unidade lexical simples ou 

complexa. Além dessa evidência, é possível constatar que o 

estudo do termo no contexto linguístico permite a 

articulação com as situações discursivas em que as mesmas 

se processam. 

Por essa razão, enfatizamos a importância dos 

estudos desenvolvidos por Cabré (1999), que defende o 

termo como unidade de forma e conteúdo, o qual pode 

adquirir valor especializado, dependendo do emprego que 

se faz do mesmo. Dessa forma, a teoria agrega diversas 

teorias para análise dos diferentes aspectos de um termo e 

veicula que a comunicação especializada não se diferencia 

da comunicação em geral, pois o conhecimento específico 

não é uniforme e, tampouco, depende de situações de 

comunicação. Os termos se apresentam como unidades 

discursivas dinâmicas e podem realizar operações 

transitivas entre o léxico comum e o especializado, pois 

como afirma Cabré (1993, p. 170): 

 

Como qualquer outra unidade 

significativa de um sistema linguístico, 

os termos formam parte de um 

sistema estruturado, e nele ocupam 

um determinado nível (nível das 

unidades lexicais) e se relacionam por 

um lado, com as demais unidades do 

mesmo nível e, por outro, com as 

unidades dos demais níveis, 
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participando conjuntamente da 

construção do discurso. 

 

Charaudeau nos mostra que a linguagem se 

configura como um material que possibilita ao homem 

elaborar o sentido do mundo em comunicação com os 

outros semelhantes. O autor francês defende que uma 

gramática do sentido e da expressão precisa descrever os 

fatos da linguagem em decorrência das intenções que 

apresenta o indivíduo falante, o que leva as categorias 

linguísticas a serem aplicadas em torno das intenções, dos 

eventos comunicativos e dos efeitos do discurso que 

podem ser produzidos. Ao abordar a forte relação entre a 

língua e a interação social, Charaudeau (2008, p. 76) 

aborda o signo linguístico com base em sua valoração 

social: “(...) a situação de comunicação determina a 

identidade social e psicológica das pessoas que 

comunicam”. 

Como a Terminologia, de acordo com Krieger 

(2001), é trabalhada em seus aspectos linguísticos, a 

possibilidade de investigar os processos de construção do 

componente semântico na perspectiva sociolinguística 

possibilita que o fenômeno de configuração de 

terminologia seja analisado como o resultado de operações 

linguísticas elaboradas, de forma exclusiva, a respeito do 

texto. Tal como define Charaudeau, o texto é o produto 

de um ato de linguagem que se dá por um determinado 

sujeito no contexto de uma situação de interatividade 

social. Com base nesse pressuposto compreendemos que a 

elaboração de sentido, frente a qualquer ato de linguagem, 

advém de um sujeito em uma situação interacional 
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específica, que define, de forma parcial, os recursos 

linguísticos que serão empregados. E, em conformidade 

com Krieger e Finatto (2004, p. 119): 

 

Nesse contexto, dois aspectos 

destacam-se na nova trajetória da 

Terminologia: um referente ao 

reconhecimento do papel dos 

cenários comunicativos e, por 

decorrência, dos textos especializados 

em toda a sua complexidade para a 

descrição e explicação dos objetos da 

Terminologia; e outro relacionado ao 

próprio estudo do texto 

especializado. A crescente 

preocupação em identificar as 

propriedades do texto especializado 

em toda sua complexidade supera a 

ideia de que a presença de 

terminologias é fator suficiente para 

conferir especificidade à comunidade 

profissional. 

 

Ao se considerar a dinâmica e complexidade que 

envolve os fatos da linguagem no processo de 

entendimento de seus objetos, constatamos que a 

Terminologia tem apresentado não somente uma 

maturidade em sua trajetória, com uma definição mais 

nítida de sua identidade no terreno do conhecimento que 

abrange as ciências linguísticas. De fato, a transposição área 

que privilegia os esquemas conceituais da ciência e das 
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técnicas, para o texto e o discurso configura-se como um 

dos mais expressivos avanços das pesquisas e análises no 

campo terminológico. Adiciona-se a esse aspecto a 

constatação de que o caminho teórico que emoldura a 

abordagem de natureza linguística e textual apresenta 

condições para que os objetos terminológicos, isto é, o 

termo, a fraseologia e a definição, possam ser 

contemplados de forma total e complexa e não apenas sob 

o ponto de vista do léxico (KRIEGER; FINATTO, 2004). 

 

Referências  

CABRÉ, Maria Teresa. La terminología: teoria, 

metodologia, aplicaciones. Barcelona: Antartida/ Empuries, 

1993. 

CABRÉ, Maria Teresa. La Terminología hoy: 

replanteamineto o diversificación. Organon, Porto Alegre, 

v. 12, n. 26, p. 33-41, 1998. 

___________. Sumario de principios que configuran la 

nueva propuesta teórica. In: CABRÉ, Maria Teresa; FELIU, 

Judit. La terminologia científico-técnica: reconocimiento, 

análisis y extracción de información formal y semântica. 

Barcelona: Universitá Pompeu Fabra, 2001. p. 19-25. 

___________. La terminologia: representación y 

comunicación: elementos para una teoria de base 

comunicativa e otros artículos. Girona: Documenta 

Universitaria, 2005. 362p. 

CHARAUDEAU, Patrick. Linguagem e discurso: modos de 

organização. São Paulo: Contexto, 2008.  

 

FINATTO, Maria José Bocorny. Do termo ao texto: novas 

tendências dos estudos terminológicos de perspectiva 



 

 
[ 52 ] 

linguística. In: 50º SEMINÁRIO DO GRUPO DE ESTUDOS 

LINGUÍSTICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO. Anais... vol. 

XXXII, São Paulo: FFLCH/USP, 2002. Disponível em: 

http://www.gel.org.br/estudoslinguisticos/volumes/32/htm

/mesaredo/mr007.htm. Acesso: 19 set. 2011. 

KRIEGER, Maria da Graça; MACIEL, Anna Maria Becker; 

FINATTO, Maria José Bocorny. Terminologia das leis do 

meio ambiente: princípios teórico-metodológicos. In: 

Temas de terminologia. Porto Alegre: UFRGS, 2001. p. 

317-335. 

KRIEGER, Maria da Graça; FINATTO, Maria José Bocorny. 

Introdução à terminologia: teoria & prática. São Paulo: 

Contexto, 2004. 

KRIEGER, Maria da Graça. Por que Lexicografia e 

Terminologia: relações textuais? In: VII CELSUL. Anais... 

Porto Alegre: UFRGS, 2008. 

KRIEGER, Maria da Graça; BEVILACQUA, Cleci Regina. A 

pesquisa terminológica no Brasil: uma contribuição para a 

consolidação da área. Disponível em: 

<http://www.riterm.net/revista/n_l/krieger.pdf>. Acesso: 

21 set. 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gel.org.br/estudoslinguisticos/volumes/32/htm/mesaredo/mr007.htm
http://www.gel.org.br/estudoslinguisticos/volumes/32/htm/mesaredo/mr007.htm


 

 
[ 53 ] 

POESIA DE COMBATE III: PALAVRAS QUE 

FAZEM GUERRA  

Eliane da Silva Deniz – PPGEL/UFMT
8
 

 

 

Introdução 

 

Assim como em outros países colonizados pelo 

coroa portuguesa, em Moçambique percebe-se que as 

raízes da desigualdade são traços perpetuados em todos os 

aspectos da vida social do povo moçambicano. Dessa 

forma, a construção da literatura de resistência, a qual 

debruçaremos nossos esforços para análise, com 

composições datadas após a descolonização, proclamaram-

se como guerrilheiras no sentido de que a palavra é um 

instrumento bélico, tal qual a uma arma coletiva e 

necessária para a construção de uma nação que acabara de 

se libertar do domínio português. Nesse universo 

idealizado, há espaço para os menos privilegiados, uma 

vez que esses, são vistos nos poemas como cidadãos de 

direitos e pilares importantes na construção dos ideais 

pretendidos.  

Portanto, nas criações artísticas da conjuntura 

estudada, o escritor demarca posição a partir de uma voz 

que vem de dentro do combate, uma voz guerrilheira que 

edifica um novo momento histórico pela compreensão de 

que: 
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O negro não existe, portanto, fora 

destes três momentos: o momento de 

atribuição, o momento da aceitação 

e de inferiorização e o momento da 

revolta ou da subversão – que aliás 

inaugura a plena e incondicional 

recuperação do estatuto de 

humanidade antes rasurada pelo 

ferro e pelo chicote. (MBEMBE, p.89) 

 

Se outrora, em um primeiro momento, a produção 

literária produzida em Moçambique voltava-se para uma 

identificação cultural com a europeia, na subsequente ela 

passou a existir em um terreno híbrido, ou seja, havia uma 

tentativa de conciliação entre a cultura local e da Europa. 

Posterior a esse novo momento, o interesse em relação as 

temáticas voltaram-se para o povo africano. Nessa terceira 

conjuntara havia um pensamento de que voltar-se para as 

questões locais, era conhecer-se a si mesmo como povo. 

Portanto, Mia Couto destaca que: 

 

O nosso papel é o de criarmos os 

pressupostos de um pensamento mais 

nosso, para que a avaliação do nosso 

lugar e do nosso tempo deixe de ser 

feita a partir de categorias criadas 

pelos outros. E passarmos a 

interrogar aquilo que nos parece 

natural e inquestionável: conceitos 

como direitos humanos, a 
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democracia, a africanidade.  É esta a 

nossa relação com a África que eu 

gostaria de aqui interrogar. Porque 

essa “africanidade” erguida como 

uma identidade tem sido objeto de 

sucessivas mistificações. (COUTO, 

2004, p.59-60) 

 

Nessa nova configuração, os aspectos culturais e as 

problemáticas locais importavam, tinham uma posição de 

destaque e as composições dialogavam com uma escrita 

que se atentava às questões de ordem nacional. 

Para tanto, a obra: Poesia de Combate III (1980), 

sob a organização e publicação da FRELIMO (Frente de 

Libertação de Moçambique), partido político criado no 

ano de 1962 ancorado nos ideais marxista-leninista, tendo 

como sua principal bandeira no período de sua criação a 

libertação de Moçambique do domínio Português e que no 

período pós independência torna-se a principal força 

política do país, publica duas outras antologias anteriores: 

Poesia de Combate I (1979) e Poesia de Combate II (1977). 

As composições têm como principal característica um 

texto-imagem em que o escritor caminha lado a lado com 

pessoas comuns, gente do povo. Ou seja, as publicações 

envolvem temáticas com características de guerrilha, 

revolucionárias e de resistência. Assim, algumas pessoas que 

outrora jamais haviam pensado em escrever um poema, ou 

outro texto literário, servem-se da escrita para a produção 

de uma literatura moçambicana em que a voz que fala é de 

colonizado para colonizado. 



 

 
[ 56 ] 

Portanto, nas primeiras obras, de forma específica, 

alguns poemas não têm registros de seus autores, em 

outros havia apenas o primeiro nome e sem grande 

destaque. Acredita-se que sejam inclusive, nomes fictícios, 

criados para homenagear guerreiros imaginários ou não. 

Em alguns casos, os poemas eram atribuídos a própria 

FRELIMO. Na antologia Poesia de Combate III, alguns 

poemas ainda se apresentam apenas com um primeiro 

nome, ao fim de cada texto, ao passo que em outros há 

também os sobrenomes dos autores.  

Nesse sentido, convém ressaltar que a escrita do 

presente trabalho, caminhará no direcionamento de que as 

discussões e análises da estética literária encontrarão 

respaldo para os debates nos poemas da primeira parte da 

obra que é intitulada como: O poeta e a vida. Nela, os 

textos literários são dispostos no sentido de propor um 

pacto de união entre o poeta e os cidadãos comuns.  

Nessa primeira parte, os poemas convidam a uma 

reflexão sobre o homem, as condições de vida e a 

necessidade de resistência por meio da palavra que sai à 

garganta e se espalha como chuva que tende a fertilizar as 

mentes e que se frutifica no seio social, é a mola mestra 

que restaura o orgulho do nacionalismo. Nessa 

configuração, a voz poética enaltece a palavra ao passo de 

torna-la machado, foice, enxada e demais instrumentos 

para a sustentação de um sistema de defesa que tende a ser 

permanente. Portanto, tal fato é compreensível no sentido 

de que: 

 

[...] O escritor engajado sabe que a 

palavra é ação: sabe que desvendar é 
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mudar e que não se pode desvendar 

senão tencionando mudar. Ele 

abandonou o sonho impossível de 

fazer uma pintura imparcial da 

Sociedade e da condição humana. O 

homem é o ser em face de quem 

nenhum outro ser pode manter a 

imparcialidade, nem mesmo Deus. 

(SARTRE, p.20-21) 

 

 Sob a perspectiva de Sartre, compactuamos com o 

entendimento de que na linguagem poética, a escrita 

engajada, apresenta ressonância no campo ideológico. 

Dessa forma, ambienta-se em um espaço em que as 

relações de poder são marcadas por aqueles que de alguma 

maneira insistem em explorar a população e por uma 

grande camada social que vive em condições menos 

favorecida. Sendo assim, a escrita tem um lado, e 

apresenta-se na defesa dos menos favorecidos. Ao olhar 

para uma literatura voltada para as problemáticas 

nacionais, produzida pelo colonizado, é possível afirmar 

que: 

 

Enfim, num terceiro período, dito de 

combate, o colonizado depois de 

tentar perder-se no povo, com o 

povo, vai, ao contrário, sacudir o 

povo. Ao invés de privilegiar a 

letargia do povo, ele se transforma 

em despertador do povo. Literatura 

de combate, literatura revolucionária, 
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literatura nacional. Durante essa fase, 

um grande número de homens e 

mulheres que, antes nunca teriam 

pensado em fazer uma obra literária 

[...] sentem a necessidade de dizer a 

sua nação, de compor a frase que 

expressa o povo, de tornar-se porta-

voz de uma realidade em atos. 

(FANON, 2005, p.255-256) 

 

A palavra apresenta-se como estratégia de guerra e 

no discurso literário e tal constatação aparece de forma 

muito explícita. Ela é o grito não mais represado, portanto, 

transcorre solta para lembrar um passado de crueldade, de 

miséria e de medo, para valorizar os bens culturais e para 

orgulhar-se das raízes. Dessa forma, compreende-se que: 

 

A posição social é um aspecto da 

estrutura da sociedade. No nosso 

caso, importa averiguar como esta 

atribui um papel específico ao criador 

de arte, e como define a sua posição 

na escala social; o que envolve não 

apenas o artista individualmente, mas 

a formação de grupos de artistas. Daí 

sermos levados a indicar 

sucessivamente o aparecimento 

individual do artista na sociedade 

como posição e papel configurados, 

em seguida, as condições em que se 

diferenciam os grupos de artistas, 



 

 
[ 59 ] 

finalmente, como tais grupos se 

apresentam nas sociedades 

estratificadas. (CÂNDIDO, 2002, 

p.24) 

 

 

Com Candido compactamos com a defesa de que a 

arte dialoga com seu tempo e que em uma sociedade 

estratificada, as composições artísticas são demonstrações 

das posições por eles defendidas. Portanto, nos textos que 

serão analisados, é notório a percepção de que o contexto 

do país se entrelaça ao texto e a escrita literária é 

convidativa quando conclama a população, de um modo 

geral, as pessoas do povo a unir-se a um ideal comum: a 

construção de um país que surge como nação que acaba de 

livrar-se da repressão colonial.  

Tais escritores, conhecedores da realidade e que dela 

faziam parte, tinham a total noção do que viviam, sabiam 

das carências do povo. Ligados intrinsicamente a filosofia 

da FRELIMO, as obras carregavam em si uma dialética 

interligada em três pilares: política, arte e vida social.  

Nesse sentido, era necessária uma escrita acessível, porém 

nada simplista, para que seus sons ressoassem inclusive para 

aqueles que não tinham o domínio da leitura.  

Dessa forma, os textos poderiam ser lidos nas 

praças, em reuniões por vários cantos do país e facilmente 

entendidos e assimilados pelos ouvintes. Seriam mais fáceis 

de serem registrados pela memória.  Daí, a constatação de 

que uma escrita rebuscada não alcançaria os trabalhadores 

do campo e da cidade que, em sua maioria não eram 

alfabetizados. 
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A palavra com tomada de posição: a relação entre o poeta 

e as questões sociais. 

 

Para as análises recorreremos à primeira parte da 

obra intitulada “O poeta e a vida” de forma específica a 

três poemas: Aos combatentes da nossa poesia, As palavras 

descolonizadas e O núcleo tenaz. 

A obra “Aos combatentes da nossa poesia”, é a 

primeira da antologia que reúne um total de cinquenta 

composições de autores diversos. Observamos que desde o 

primeiro momento, a intenção era explicitar e reiterar o 

mesmo objetivo das criações anteriores. Nesse sentido, a 

voz poética, explicita uma posição combativa e a 

importância da palavra-ação. Para tanto, vejamos: 

 

Poesia de combate 

Foi a semente deitada 

À terra regada pelo sangue 

Das vidas caídas pela Liberdade. 

 

Poesia de combate 

Foi a semente deitada 

À terra fertilizada pelo suor 

Do trabalho que fez crescer novas 

plantas. 

 

Poesia de combate  

É a semente deitada 

À terra livre onde vivem homens 

livres 
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Que juntos constroem a liberdade 

para todos os homens. 

  

Poesia de combate 

É a semente deitada 

À terra de bandeira vermelha 

desfraldada 

Sorrindo aos rostos oprimidos 

confiantes no AMANHÃ. 

 

Luís Olymba Muana 

 

Percebemos no decorrer do poema a insistência em 

deixar clara a definição do que seja para o eu lírico a 

poesia de combate. Sendo assim, há uma repetição nas 

quatro estrofes que são iniciadas pelo verso: “Poesia de 

combate”. Repetir como forma de chamamento, de união 

e de explicitar a importância de tomar posição, ou talvez, 

mais que isso, de trabalhar com a arma da revolução: a 

palavra que liga o ontem, o hoje e o amanhã. 

 No segundo verso de cada estrofe, amplia-se a 

definição da temática abordada na medida em que nos 

dois primeiros versos repete-se: “Foi a semente deitada” e 

nas duas últimas há a repetição nos segundos versos: “É a 

semente deitada”. Nesse sentido, o passado (pretérito 

perfeito- “Foi”) representado pelo verbo “ser” na terceira 

pessoa do singular e o presente “É” explicitam não só a 

evolução do tempo, como também, o processo de 

construção de uma nova “terra” que em nenhum 

momento é doada, como fica claro à medida que a 

composição evolui, e sim, conquistada sob suor e sangue.  
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Portanto, os terceiros versos iniciam com a 

chamada: “À terra...” e se prolongam de forma diferente. 

Nota-se que “Á terra” é tomada como país que a princípio 

é sangrada (ferida) pela força do opressor e posteriormente 

busca uma liberdade sonhada. A palavra liberdade, mesmo 

sendo a última do quarto verso da primeira estrofe, inicia 

com maiúscula dando ênfase ao seu sentido, ou seja, sua 

representatividade no corpo do texto e consequentemente 

no corpo social.  

Dessa forma, o combate se faz necessário, pois o 

objetivo maior é que se viva livremente e o ideal a ser 

alcançado, dá-se em um ambiente em que todos os 

homens sejam vistos como iguais, tal qual é evidenciado no 

quatro verso da terceira estrofe: “Que juntos constroem a 

liberdade para todos os homens.” 

Outro fator de destaque, é a própria construção da 

imagem do texto. Nela, os versos se ampliam dando a 

ideia da semente lançada que cai em terra fértil. No cair 

das palavras- sementes observa-se que cada uma delas 

alcança lugares mais distantes e assim, sob o julgo do 

trabalho combativo destroem as correntes da opressão e 

sinalizam um futuro melhor como demonstrado no último 

verso da quarta estrofe: “Sorrindo aos rostos oprimidos 

confiantes no AMANHA”. 

A obra, “As palavras descolonizadas” é a mais 

extensa de toda a antologia. Se em outros tempos, as 

palavras serviam para oprimir, agora, estão libertas do 

domínio colonial e encontra-se a serviço do povo livre, 

como se vê no decorrer do poema. 

 

As palavras servem-nos hoje. 
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Já não se furtam às nossas bocas 

Até aqui oprimidas pelo som e fúria 

Da falsa superioridade colonialista. 

 

As palavras não se escondem, 

Basta procura-las e dispô-las sem 

vergonha. 

A palavra confiará no homem 

Como a planta na mão que a cultiva. 

 

E assim canto ou grito Revolução e 

logo 

Saudações amigas 

Atravessam o espaço do meu corpo 

secular 

Do Rovuma ao Maputo 

De oriente a Ocidente 

Agitam o corpo do imbondeiro 

Ou aquecem mais o coração da 

montanha. 

Pela palavra comunico até 

Com o leão ou o leopardo 

- eles entenderão a minha alegria. 

 

Por isso tagarelo hoje 

Como as crianças nas histórias que 

decoram: 

Digo simplesmente chuva e é mesmo 

chuva, 

Chuva de África, 

Chuva para os meus campos, 
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Chuva para todos. 

 

As palavras servem hoje o meu povo, 

Foram libertadas dos luxuosos livros  

E sentam-se em pé de igualdade na 

mesa do operário 

 

E na secretária do engenheiro 

Ou vêm devagar e fraternas, 

derrubar 

As sombras do analfabetismo. 

As palavras hoje são aquilo que nós 

queremos. 

E o nosso quere é desalojar o 

inimigo, 

Criar a liberdade e a justiça, 

Esmagar o piolho racista, 

Esganar a carraça tribalista, 

Destruir a peste imperialista. 

 

As palavras apontam e isolam o 

reacionário. 

Ao organizarem o povo, elas 

desesperam o inimigo, 

Rebentam-lhe as falsas atitudes 

fraternais. 

As palavras cumprem a missão da 

hora: 

Na Rádio e nos comícios 

Dos bairros e nos jornais 

Nas conversas e nos sonhos falados. 
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Elas são rigor e verdade limpa, 

Sobretudo verdade mobilizadora. 

Elas inspiram-se no seu corpo de 

palavras 

A que guia meu corpo de jovem 

nação, 

A que me faz repartir por todos os 

oprimidos, 

Pelos que querem a morte dos 

colonialistas 

Não para o ano 

Mas para amanhã. 

 

Elas equacionam sobretudo 

O meu futuro de homem ou mulher 

De criança ou de jovem 

De velho ou de novo. 

 

E no círculo exaltante destes dias, 

No grito patriótico que nos une, 

Elas constroem o amor, incentivam as 

tarefas, 

Organizam a defesa, desenvolvem a 

produção, 

Reeducam os desvios, libertam e 

recriam  

A maré inesgotável criadora do 

povo. 

 

Para as palavras não há impossível 

hoje, 
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Nem muralhas, nem medo, nem 

deuses, 

Nem dúvidas, nem complexos, nem 

barreiras. 

As palavras destruíram os mitos 

Da civilização que nos oprimia 

Entre um deus tolo e uma bíblia-

cofre. 

As palavras são justas e claras. 

As palavras são aquilo que nós 

queremos: 

Uma arma ou um campo de milho 

maduro, 

Um filho que nasce ou uma canção 

revolucionária, 

Um pão gostoso ou um abrigo 

antiaéreo. 

As palavras saltam bem medidas e 

pesadas 

Pela fonte que nos orienta: 

Inesgotavelmente vigilantes, 

Revolucionariamente exactas. 

 

                                PODOGOMA 

 

As palavras descolonizadas em sua primeira estrofe, 

dá destaque a um passado de crueldade a qual o povo 

moçambicano foi submetido, a colonização, imposta 

principalmente pelo discurso de superioridade do 

colonizador. Nesse primeiro momento, presente e passado 

se misturam para lembrar a história e descrever a 
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importância das palavras que, agora são livres: “As 

palavras servem-nos hoje” e “Já não se furtam às nossas 

bocas”. No primeiro verso, o verbo “servir” sinaliza o 

resgate de uma identidade furtada. 

Logo, na estrofe seguinte, a consolidação de um 

presente que para o eu lírico se faz pela importância do 

dizer, de saber articular, da necessidade de deixar que as 

palavras escorreguem à boca e que a partir da fala 

consciente o dito se transforme naquilo que o homem 

comum desejar. A voz poética vê na palavra uma semente 

que precisa ser plantada, cultivada a ponto de espalhar-se 

por todos os lugares, inclusive os mais longínquos, 

podendo romper, inclusive, as fronteiras do país: “do 

Rovuma ao Maputo”, “de Oriente a Ocidente”. Portanto, 

elas não serão mais açoites como outrora. Nesse novo 

tempo, servirão como motivos de alegria, libertação, 

revolução. 

Na quarta e quinta estrofe, vemos a palavra que se 

manifesta como identidade, distante de um discurso com 

pretensão de manipular o ouvinte, muito pelo contrário, 

ela se fará clara e precisa como no verso: “digo 

simplesmente chuva e é mesmo chuva”. Logo após, 

notamos a consolidação do direito a palavra como bem 

cultural por meio de uma linguagem simples e que chegue 

a pessoas simples, sem rebuscamentos e enfeites: “As 

palavras servem hoje o meu povo,”, “foram libertadas dos 

luxuosos livros”, “e sentam-se em pé de igualdade na mesa 

do operário”. Nesse sentido, a literatura, feita de 

colonizador para colonizador, não são as mesmas do 

povo. No tempo atual, há liberdade para criar, para 

transformar, para um dizer simples que alcance a todos. 
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Saber ler nesse cenário, é abrir os olhos para um 

mundo desigual e lutar contra todo o tipo de opressão: 

“ou vêm devagar e fraternas, derrubar”, “as sombras do 

analfabetismo”. Portanto, é necessário que esse bem maior 

chegue aos que dele necessitem como base de apoio e 

sustentação para combater os malfeitores da terra como 

fica explicito no verso: “E o nosso querer é desalojar o 

inimigo,”, “criar a liberdade e a justiça,”. Para tanto, a 

guerra se vence na disputa ideológica, com argumentos e 

preparo a cada dia.  

Mobilizar pelo ato discursivo para o eu lírico, é um 

verbo de ação para o enfrentamento do momento contra 

as forças colonialistas. Assim, em cada lugar, de diferentes 

formas é preciso debater a urgência do direito à justiça e a 

um ambiente melhor para o convívio de todos: “E no 

círculo exaltante destes dias,”, “no grito patriótico que nos 

une,”, “elas constroem o amor, incentivam as tarefas”. 

Na última estrofe, as afirmações de todas as 

necessidades apontadas anteriormente. Nesse sentido, 

importa saber dizer e como dizer. Sendo assim, as palavras 

podem ser doces ou enérgicas, dependendo da ocasião e a 

quem elas se dirigem: “As palavras saltam bem medidas e 

pesadas”, “fraternalmente directas”, ou seja, tudo na 

dosagem certa. 

Na terceira obra analisada, o poema é a força 

motriz capaz de impactar homem. Nesse sentido, ele 

vivencia movimentos constantes ao passo que se torna um 

ser em constante (re)construção pela força mobilizadora da 

arte em palavras, no caso, o próprio poema.   

 

O núcleo Tenaz 
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Com o poema 

Abriremos a noite 

Jugularemos o medo. 

 

Com o poema 

Construiremos o homem – 

Não o homem definitivo 

Enquistado em verdades irrecusáveis 

Em certezas absolutas 

Mas o homem 

Em permanente transformação 

O homem em viagem 

O homem-interrogação. 

 

Porque o poema é sempre 

(mesmo o das palavras mansas e 

amáveis) 

O núcleo tenaz 

Duma revolução. 

                              João Vector 

 

A voz poética atenta-se a enfatizar constantemente a 

importância do poema no sentido de humanizar os 

homens, torna-los livres das verdades absolutas, dos 

medos. Portanto, a repetição das palavras: “poema e 

homem”, demostram a necessidade de ligar vida e palavra, 

de deixar claro que o segundo não vive sem o primeiro. 

Nesse sentido, a luz da vida humana é o contato com o 

poema. No decorrer da obra, o eu lírico é apresentado em 

primeira pessoa e se coletiviza no corpo do texto na 
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medida em que se rende a necessidade vital de qualquer 

ser humano de estar em contato com o poema como bem 

cultural, necessário às transformações por meio da palavra-

arte. Assim, logo nos primeiros versos, percebemos um 

chamamento pela união para a (re)construção humana que 

se faz necessária pelo viés da arte: “Abriremos a noite‟ e o 

terceiro verso da primeira estrofe: “Jugularemos o medo”. 

Na segunda estrofe, vemos um homem não estático. 

Nesse processo, o sujeito é movimento que se (re)faz pela 

experiência com a palavra como observado, por exemplo, 

nos seguintes versos: „Construiremos o homem – “Não o 

homem definitivo”.  Durante toda a obra, o poema é 

presente e se faz pela presença, é a base central (núcleo) 

contra a opressão.  

No movimento da escrita, é perceptível que a 

composição literária, o poema, é o caminho para a 

resistência, para o enfrentamento, não como as armas de 

fogo que aniquila e destrói, mas com a arma-palavra 

enfatizada como estratégia de resistência e movimento 

revolucionário. Palavra essa que proclama um amanhã de 

homens livres e de corações libertos de todo o tipo de 

amarguras e, sobretudo de certezas absolutas. 

 

Considerações finais 

 

Em todas as quatro partes da antologia vemos 

poemas que dialogam entre si de forma dinâmica, fato esse 

é que há uma divisão por temática: I O poeta e a vida, II 

As crianças, III A juventude e IV A luta pela liberdade. No 

caso da primeira parte a qual debruçamos nossos esforços 

para análise, de forma específica, nos três poemas acima, 
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fica nítido a interação dialógica entre os três textos. Nesse 

sentido, são partes de um todo que visa enaltecer a 

identidade do povo moçambicano, do cidadão simples que 

sofreu e ainda sofre as consequências de um passado 

colonial que provocou muitas feridas ao longo do tempo.  

Dessa forma, os poemas sinalizam que a real 

“liberdade” ainda há que ser construída no dia a dia, nas 

ações, atitudes, nos debates públicos em que a palavra é o 

meio essencial para enaltecer a identidade cultural do 

povo, para orgulhar-se da cor da pele e para lutar contra o 

preconceito racial e qualquer outro discurso opressor. É na 

mobilização, na união coletiva, na fluência das palavras 

que outrora eram proibidas de sair à boca que se construirá 

a ponte para um futuro que começa hoje. 

Assim sendo, o poeta sai do seu “pedestal” e 

mistura-se ao povo. Nos textos, ele é parte integrante de 

uma sociedade não só exaurida de sofrimento, mas, 

também que deseja um ambiente melhor para aqueles que 

sempre estiveram à margem. Além do desejo, há uma luta 

explicita para que toda a presença colonialista ainda 

existente seja esmagada pela palavra. Nesse contexto, 

discurso é poder.  

Portanto, o poeta apresenta-se como um ser que 

discute o ontem, o hoje e o amanhã com uma linguagem 

acessível, de igual para igual com as pessoas do povo, 

como uma clara demonstração de que a união é o 

caminho para a resistência e para combater o “poder” 

opressor. Se antes, as palavras eram ditas para açoutar, 

para inferiorizar, hoje, no contexto dos textos, elas servem 

para solidarizar-se, para libertar. 
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Introdução 

 

A literatura em sala de aula contribui 

consideravelmente para formação do aluno/leitor, porque 

ela atende a necessidade intelectual do aluno, fazendo com 

que ele argumente, humanize-se, estimulando-o a 

desenvolver sua racionalidade, permitindo-o assim, 

interagir criticamente na sociedade. O nosso interesse pela 

temática surgiu a partir da compreensão da necessidade de 

discorrer a respeito da influência do professor na formação 

de leitores, observando suas práticas de leitura, empenho, 

estratégias para levar o estudante a descobrir os tipos de 

leitura, instigando-o a ler e a mergulhar no universo de 

descobertas. Essa prática é propiciada quando se entende 

que a criatividade somente pode ser executada com êxito, 

caso a teoria e a prática caminhem juntas, uma vez que a 

ausência de uma base teórica e cursos de formação 

interferem no (re)direcionamento e declínio no 
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desempenho do exercício do professor e, 

consequentemente, do aluno. 

A todo instante percebe-se que a leitura está 

presente na vida das pessoas, entretanto ainda pode ser 

percebido que falta a verdadeira leitura. Pode-se considerá-

la como um dos principais meios de aprendizagem, pois 

atualmente os alunos precisam conhecer todas as 

características dos textos, já que leem pela internet, 

aplicativos e redes sociais. 

Por meio de pesquisas podem-se desenvolver 

projetos com estratégias de ensino com base na leitura, 

levando o aluno ou o leitor a obter melhor 

aproveitamento de todas as leituras que faz. O principal 

objetivo é demonstrar que o ato de ler não deve apenas 

ser considerado como modo de entreter ou ainda de ser 

usado apenas por acadêmicos, mas que pode ser a porta 

para ampliar o conhecimento de mundo, no qual se 

contextualiza todas as experiências com aquilo que lê. 

Desta forma, o presente artigo pretendeu ampliar o 

repertório de leitura dos alunos, incentivar que façam 

leitura de forma que esta provoque-lhes prazer e não 

apenas por obrigação, fazer com que os discentes 

desenvolvam sua oralidade e escrita, melhorar e ampliar o 

vocabulário usado por eles, estabelecer a leitura como 

ferramenta para que construam conhecimento e, por fim, 

promover a vivência da leitura. 

No decorrer deste trabalho, dialoga-se com autores 

sobre o tema leitura e o ato de ler, bem como se descreve 

o método utilizado para se trabalhar com os alunos de 

uma escola da Rede Pública Estadual de ensino, com o 

intuito de melhorar algumas habilidades e competências de 
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escritas e leitoras. Para tanto, utilizou-se de pesquisa 

bibliográfica como arcabouço teórico, para 

aprofundamento do assunto por meio das leituras e 

reflexões dos diversos pesquisadores citados e que 

abordam a mesma temática, todavia trata-se de uma 

pesquisa-ação com abordagem qualitativa desenvolvida 

para alcançar os objetivos desejados. 

É esperado que o material utilizado para referencial 

permita ampliar, melhorar e desenvolver novas aulas e 

técnicas a respeito do tema, possibilitando assim 

demonstrar os resultados obtidos com a aplicação do 

projeto, apontando uma forma de se aproveitar a leitura 

em todas as suas possibilidades. 

 

O direito à leitura: importância, formação de leitores e 

letramento literário 

 

Para fundamentar a pesquisa, optou-se por discutir a 

temática a partir das exposições teóricas e críticas de 

Antonio Candido (2011) sobre o direito à literatura, 

Cosson (2011 e 2016) sobre a formação do leitor e o 

letramento literário, Freire (2001) com a importância do 

ato de ler, Vidal (2009), entre outros que contribuem para 

fundamentar o assunto, demostrando como trabalhar para 

que seja efetiva a leitura como intervenção.  

Antonio Candido (1995) afirma que, se a grande 

massa não lê, não é por incapacidade e sim por privação. 

Privar as camadas populares do acesso aos clássicos e às 

leituras polêmicas é uma atitude autoritária, pois pressupõe 

a supremacia de uma parte da sociedade sobre a outra, 

“Uma sociedade justa pressupõe o respeito dos direitos 
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humanos, e a fruição da arte e da literatura em todas as 

modalidades e em todos os níveis é um direito alienável” 

(CANDIDO, 1995, p. 263) 

A falta de interesse pela leitura é uma questão antiga 

no Brasil, alguns fatos contribuíram para que isso 

acontecesse como o período da colonização, problemas 

políticos, em que, diante dos fatos os governantes não 

deram prioridade á educação e á escola, porque no Brasil a 

escola foi de acesso a todos apenas em 1990. 

Sobre questões concernentes à leitura Arana e Klebis 

(2015) observam que 

 

A leitura é e sempre foi o meio mais 

efetivo do aprendizado e da 

interiorização de conhecimentos. Ler 

é, antes de tudo, pertencer a um 

meio que se renova a cada dia com 

diferentes formas, pensamentos e 

ideias; lendo o aluno estará apto 

para desbravar desafios e ser dono 

do seu próprio conhecimento e usar 

a leitura como forma de integração. 

(ARANA; KLEBIS, 2015, p. 26686). 

 

Trata-se de um instrumento para a liberdade e 

reconstrução da sociedade, pois é por meio da leitura que 

as pessoas reconhecem o que ocorre, levando assim 

conhecimento para a população. Portando não se deve 

esquecer que este é um direito de todos, o qual não pode 

ser esquecido, mas sim entendido como um ato prazeroso. 

Desta forma, escolher o livro que será lido é relevante para 
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aprimorar e desenvolver o gosto da leitura, para isso o 

professor pode ser o mediador que direciona e auxilia nas 

escolhas. 

Não obstante algumas concepções tenham mudado 

em relação ao que é lido e ao que deve ser lido nos 

últimos anos, é importante destacar s observações de 

Candido (2011) no que se refere ao direto da leitura para a 

população, a qual independente do nível social que está 

inserido não deve ter o seu direito a leitura esquecido ou 

retirado. 

 

Acabei de focalizar a relação da 

literatura com os direitos humanos de 

dois ângulos diferentes. Primeiro, 

verifiquei que a literatura 

corresponde a uma necessidade 

universal que deve ser satisfeita sob 

pena de mutilar a personalidade, 

porque pelo fato de dar forma aos 

sentimentos e à visão do mundo ela 

nos organiza, nos liberta do caos e 

portanto nos humaniza. Negar a 

fruição da literatura é mutilar a nossa 

humanidade. Em segundo lugar, a 

literatura pode ser um instrumento 

consciente de desmascaramento, pelo 

fato de focalizar as situações de 

restrição dos direitos, ou de negação 

deles, como a miséria, a servidão, a 

mutilação espiritual. Tanto num nível 
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quanto no outro ela tem muito a ver 

com a luta pelos direitos humanos. 

A organização da sociedade pode 

restringir ou ampliar a fruição deste 

bem humanizador. O que há de 

grave numa sociedade como a 

brasileira é que ela mantém com a 

maior dureza a estratificação das 

possibilidades, tratando como se 

fossem compressíveis muitos bens 

materiais e espirituais que são 

incompressíveis. Em nossa sociedade 

há fruição segundo as classes a 

medida em que um homem do povo 

está praticamente privado da 

possibilidade de conhecer e 

aproveitar a leitura de Machado de 

Assis ou Mário de Andrade. Para ele, 

ficam a leitura de massa, o folclore, a 

sabedoria espontânea, a canção 

popular, o provérbio. Essas 

modalidades são importantes e 

nobres, mas é grave considerá-las 

como suficientes para a grande 

maioria que, devido à pobreza e à 

ignorância, é impedida de chegar às 

obras eruditas. (CANDIDO, 2011, p. 

186). 

 

Corroborando coma as explanações de Candido, 

Dimenstein, (2000) assinala que 
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Cidadania é o direito de ter uma 

ideia e poder expressa-la. É poder 

votar em quem quiser sem 

constrangimento. É processar um 

médico que cometa um erro. É 

devolver um produto estragado e 

receber o dinheiro de volta... o 

direito de ter direitos é uma 

conquista da humanidade. 

(DIMENSTEIN, 2000, p.29) 

 

A leitura e o direito a educação são conquistas da 

humanidade. Embora diversas mudanças tenham ocorrido 

na sociedade e na educação, são muitas as pessoas que 

possuem o seu direito à educação, e principalmente à 

leitura, negados. Dentre as quais se podem destacar aquelas 

que vivem na pobreza ou na extrema pobreza. Muitos 

deixam de frequentar as escolas para trabalhar e isso reflete 

nos filhos, que também deixam de frequentar uma sala de 

aula para auxiliar os pais na manutenção do lar. 

Para que o letramento literário ocorra de forma 

efetiva para todos, alguns aspectos devem ser 

considerados. De acordo com Cosson (2011, p. 23), “o 

letramento literário é uma prática social e, como tal, 

responsabilidade da escola”. Essa forma de letramento 

busca proporcionar ao aluno uma experiência de leitura a 

ser compartilhada. “De todas as competências culturais, ler 

é, talvez, a mais valorizada entre nós. Tudo que somos, 

fazemos e compartilhamos passa necessariamente pela 

escrita” (SOUZA; COSSON, 2013). 
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Cosson (2014) propõe (re)pensar e a (re)significar os 

papéis de leitor, formador de leitores e, ainda, a 

identidade do sujeito letrado, inserido nas diversas 

comunidades interpretativas, nas quais os textos literários, 

em sua acepção ampla, constroem e medeiam relações de 

sentido. O pesquisador problematiza como a literatura na 

atualidade parece não ter lugar no cotidiano e discute o 

cenário desolador de quem se dedica a ela e ao seu ensino. 

Refere-se a alguns “índices do apagamento da literatura na 

escola” (p. 14), o que não condiz com uma prática 

significativa que contribua para o letramento literário do 

aluno. A questão principal consiste em como lidar com esse 

descompasso, ou seja, como dar uma direção diferenciada 

à leitura dos textos literários, de forma que não nos 

aprisionemos em modelos 

Nesta perspectiva é importante a garantia do direito 

e do acesso a leitura e consequentemente a educação. 

Promover a leitura é promover a educação, a cultura e o 

desenvolvimento como cidadão, por meio dela é possível 

desenvolver diversas competências e habilidades. Neste 

contexto, cabe ressaltar que a leitura é um ponto relevante 

para que se parta de competências leitoras para ampliar as 

demais que constam na Base Nacional Curricular e nas 

Orientações Curriculares. 

O texto “Conhecimentos de literatura”, extraído do 

PCN+: Ensino Médio: orientações complementares aos 

Parâmetros Curriculares Nacionais; enfatiza a importância 

da literatura e sua presença no currículo do Ensino Médio, 

a formação do leitor crítico com a leitura literária e os 

mediadores deste processo. 
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A literatura enquanto arte, não é muitas vezes 

valorizada, anteriormente muito utilizada e lida apenas 

para formação da burguesia, para obter uma boa escrita. 

Com o passar dos tempos a literatura ficou esquecida 

devida ao rápido desenvolvimento o foco estava 

diretamente no indivíduo. Atualmente a literatura é 

estabelecida no Ensino Médio visando “o aprimoramento 

do educando como pessoa humana, incluindo a formação 

ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e 

pensamento crítico” (LDBEN, 1996). 

Considerando a função humanizadora da literatura, 

não se pode oprimir o aluno com estilos, épocas, 

características de períodos literários, como a intensão é 

formar leitor, os PCNs incentivam, “para além da 

memorização mecânica de regras gramaticais ou das 

características de determinado movimento literário, o 

aluno deve ter meios para ampliar e articular 

conhecimentos e competências que [...]” (PCN+, 2002, p. 

55). 

Todo tipo ou gênero textual pode ser utilizado com 

fonte de leitura, para Arana e Klebis (2015, p. 26672), “É 

importante ler textos, não somente os escritos, mas 

também aqueles que estão sujeitos a uma interpretação 

pessoal, como os símbolos, uma figura, um desenho, e 

saber o que aquilo está transmitindo.” Portanto, a leitura 

pode ser feita de qualquer texto que o sujeito faça leitura e 

interpretação. 

Naspoline (1996), acerca dos textos que podem 

fazer parte dos momentos de leitura, assinala: 
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Em relação aos tipos de textos para 

fins didáticos podemos classificar os 

textos em práticos, informativos ou 

literários e extraverbais, sendo que os 

três primeiros grupos foram 

introduzidos, por Landsmann. Essa 

classificação segundo ela tem o 

objetivo de facilitar o trabalho que 

teve o aluno a produzir e sistematizar 

conhecimentos. (NASPOLINE, 1996. 

p, 39). 

 

É inegável que a leitura promove melhora 

significativa na vida das pessoas, e na educação não é 

diferente. Marcuschi (2008) diz que as atividades marcadas 

pela linguagem seguidamente operam como “fontes de 

mal-entendidos”, pois a compreensão é uma construção de 

sentidos com base em atividades inferenciais e não uma 

simples identificação de informações. “Para se 

compreender bem um texto, tem-se que sair dele, pois o 

texto sempre monitora o seu leitor para além de si 

próprio” (MARCUSCHI, 2008, p. 233). O autor afirma 

que esse quadro aponta consequências que serão 

exploradas ao longo de seu texto e que também devem ser 

levadas em conta por aqueles que estudam sobre tal 

assunto: 

 

1) entender um texto não equivale 

a entender palavras ou frases;  

2) entender as frases ou as palavras 

é vê-las em um contexto maior;  
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3) entender é produzir sentidos e 

não extrair conteúdos prontos; 

4) entender o texto é inferir numa 

relação de vários conhecimentos.  

A isso subjazem algumas suposições 

bastante centrais, como:  

1) os textos são em geral lidos com 

motivações muito diversas;  

2) diferentes indivíduos produzem 

sentidos diversos com o mesmo 

texto;  

3) um texto não tem uma 

compreensão ideal, definitiva e 

única;  

4) mesmo que variadas, as 

compreensões de um texto devem ser 

compatíveis; 

5) em condições socioculturais 

diversas, temos compreensões 

diversas do mesmo texto 

(MARCUSCHI, 2008, p. 233). 

 

Uma das formas de se trabalhar e desenvolver a 

leitura prazerosa nos alunos pode ser por meio de projeto 

literários. Os procedimentos e as metodologias usadas para 

aplicar são de escolha do professor que conhece o público 

que pretende atingir, bem como sabe da realidade dos 

alunos, facilitando assim o processo de escolha dos livros. 

Sob essa perspectiva Antunes (2003) ressalta: 
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É bom que o professor se apoie nos 

resultados apresentados pelos alunos, 

seja em leitura, seja na escrita, para 

decidir o que vai selecionar como 

próximo objeto de estudo, para que 

não fique ensinando aquilo que os 

alunos já sabem ou deixe de ensinar 

aquilo que eles precisam saber. 

(ANTUNES, 2003, p. 159). 

 

Sentido a necessidade de melhorar as competências 

leitoras dos alunos, optou-se por realizar uma intervenção 

disciplinar por meio da leitura. Com isso, decidiu-se realizar 

em uma escola da Rede Estadual de Educação um projeto 

que visava melhorar a leitura e analisar as mudanças que 

ocorreriam com os alunos. 

Segundo Colomer (2007), a finalidade da formação 

literária é de formar leitores competentes. A discussão é 

como a escola deve ensinar literatura para que não só 

aprendam, mas leiam também. A finalidade da educação 

literária é formar pessoas que avaliem, através da 

literatura, como as gerações anteriores e contemporâneas 

abordavam as atividades humanas através da linguagem e 

suas relações com ela. No confronto com outras literaturas 

propiciar ao aluno o enfrentamento com diversidade social 

e cultural. 

 

O projeto vivenciando a leitura 

 

Neste ponto, descreve-se de forma sucinta o 

desenvolvimento do projeto na escola. Na qual, os alunos 
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para frequentaram durante todo o ano letivo a biblioteca 

da escola para a leitura de livros de escolha deles. Após o 

período de uma semana, eles entregam um resumo do que 

leram. Tal resumo não necessitava ser tão complexo e com 

detalhes, era mais para que comentassem com as próprias 

palavras o que haviam compreendido da história e de 

como elas ocorriam. No decorrer do ano, e durante as 

aulas, os alunos comentavam em sala sobre o que leram, 

do que mais gostaram e do que não gostaram. 

Ao relatarem em voz alta para os colegas de sala, 

alguns deles ficavam interessados naquilo que foi lido, 

buscando fazer a mesma leitura. Embora fosse o mesmo 

livro, a perspectiva do aluno e seu olhar sobre a história 

muitas vezes mudava. Alguns dos livros lidos e comentados 

pelos alunos, fazia com que outros vissem sobre o assunto 

se encaixando no seu cotidiano. Percebe-se assim que: 

 

O gostar de ler é construído em um 

processo que é individual e social ao 

mesmo tempo, pois ouvir histórias é 

pra quem sabe e também para aquele 

que não sabe ler. O professor deve 

entender e compreender as 

dificuldades particulares de cada 

aluno, e deve, ao mesmo tempo, 

estimulá-los a produzirem e ouvirem 

textos, para que assim ele possa 

desenvolver suas competências e 

habilidades, estimulando a leitura 

como um processo de libertação da 

criatividade e da reflexão crítica do 
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cidadão. (ARANA; KLEBIS, 2015, p. 

26672). 

 

Em algumas aulas, fez-se leitura de um livro, com o 

título “Rapunzel e o reino das trevas”, produzido por um 

professor da cidade de Sinop, assim lia-se uma parte dele. 

Tal leitura era realizada pela professora com demonstração 

de entonação e da interpretação dos personagens, no 

início gerava risos entre os alunos, porém os instigava a 

querer saber o que aconteceria mais adiante, fazendo com 

que pedissem na maioria das aulas que se continuasse a 

leitura. 

Em outros momentos, comentava-se sobre algum 

livro lido, sendo estas, uma estratégia para instigar a busca 

por livros, aguçando a curiosidade deles sobre as histórias, 

assim eles procuravam por leituras motivados pela 

curiosidade. Outro meio utilizado foi o de passar filmes 

baseados em livros, após assistirem eles eram questionados 

sobre os acontecimentos, com isso, comentavam-se sobre 

as diferenças entre o que foi passado no filme, algumas 

cenas, e o que constava descrito nos livros em que foram 

baseados, aguçando cada vez mais a curiosidades dos 

alunos. 

 

Considerações 

 

As pessoas devem continuar a buscar o direito que 

possuem para o acesso a educação, cultura, a liberdade de 

expressão e de livre pensamento. Os quais lhes são 

garantidos também na Constituição Federal. Os textos 

fazem parte do cotidiano da população, o incentivo a sua 
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leitura e a forma com que possa interessar depende apenas 

àquele que realiza a leitura. 

Ao observar o progresso gradativo de 

desenvolvimentos dos alunos em sala de aula, ficou 

evidente que a leitura, principalmente feita de forma 

prazerosa e não obrigatória, contribui e muito. Pois, no 

decorrer do desenvolvimento das atividades propostas por 

este trabalho os alunos passaram a fazer mais leituras, 

melhoraram a interpretação, o desempenho das atividades 

de língua portuguesa, bem como passaram a pedir por 

mais aulas nesse formato. Ao despertar o interesse no 

aluno, faz leitura e melhora seu desempenho, chegando até 

mesmo aos que aparentemente não possuem o hábito de 

ler. 

. A escola é capaz de cooperar na formação do 

leitor, levando o aluno a compreender a leitura literária 

como fator relevante para o seu desempenho em outras 

disciplinas, na vida social, na humanização, numa visão de 

mundo ampla, isso acontece quando ela vem atender a 

necessidade do leitor-crítico com livros literários e até 

mesmo organizar uma dinâmica para que os estudantes 

frequentem mais este espaço de leitura, proporcionando o 

contato direto do leitor com a obra, e ainda permitir 

tempo e espaço para concretização de projetos 

pedagógicos para que o aluno crie o hábito da leitura 

literária, assim sendo, o aluno conseguirá fazer leituras 

reflexivas constantes de qualquer texto, ainda que exija um 

esforço intelectual. 

O gosto pela leitura, especificamente a leitura 

literária, abre um caminho para que o leitor vítima venha 

ser um leitor crítico, porque a literatura contempla diversos 
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conhecimentos, relações e intertextualidades. O aluno que 

lê tem um melhor desempenho para reconstruir e criar 

textos, interpretar e analisar, debater e se realizar enquanto 

sujeito na sociedade. 
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Introdução 

 

 A educação dos séculos XX e XXI, especificamente, 

apresenta-se envolvidas diretamente com métodos, 

metodologias e tendências ligadas às tecnologias da 

informação e da comunicação, frente a uma insistência 
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constante e ferrenha de pensadores tradicionais, defensores 

de um modelo de ensinar-aprender que não atende as 

necessidades pessoas e demandas profissionais atuais, 

considerando que o espaço escolar é moldado em uma sala 

de aula presencial, com alunos enfileirados, onde o 

conhecimento se encerra em si mesmo, sem a possibilidade 

de troca e interação. 

 A comunidade escolar, constituída por receptores 

dos serviços educacionais da instituição escola, parte 

importantíssima do processo de transformação e avanço 

desse cenário, encontra-se inerte, não porque queiram, mas 

por indução de um sistema capitalista que achata, oprime, 

classifica e reduz a certa insignificância o cidadão, a partir 

do seu poder de compra e consumo, como cita o linguista 

Noam Chomsky, na sua entrevista concedida ao reporte, 

Jan Martínez Ahrens, do caderno Cultura, do jornal El País 

Brasil, de 12 de março de 2018, intitulada “As pessoas já 

não acreditam nos fatos”, na qual analisa, entre outros 

temas, a condição crítica, política e participativa daqueles 

menos favorecidos socialmente:  

 

(...) As pessoas se sentem menos 

representadas e levam uma vida 

precária, com trabalhos cada vez 

piores. O resultado é uma mistura de 

aborrecimento, medo e escapismo. Já 

não se confia nem nos próprios fatos. 

Há quem chama isso de populismo, 

mas na verdade é descrédito das 

instituições. (CHOMSKY in: AHRENS, 

2018, p. 02) 
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 Dez anos antes, na segunda edição da obra A 

minoria prospera e a multidão inquieta, este mesmo 

pensador já afirmara que “a população não sabe o que 

está acontecendo, nem ao menos que não sabe”, pois “as 

pessoas sentem que nada funciona para elas. E não 

funciona mesmo. Ela nem mesmo sabem o que está 

acontecendo no remoto e secreto nível da tomada de 

decisão.” (CHOMSKY, 1999. p. 14-15). 

Fatos que assolam a maior parte da população 

brasileira, restando para muitos, como única alternativa de 

ascensão e promoção social, a educação escolar. Não em 

forma de garantia, ainda que esteja escrito em diversos 

documentos legislativos, sugestivos e de opinião. Todavia, 

imaginemos a vida de um aluno que após um dia laboral 

exaustivo. Vencer o cansaço físico e mental seria um 

grande desafio enfrentar uma sala de aula, mesmo que na 

modalidade de ensino a distância, negando desse modo, os 

direitos naturais à vida, a liberdade e a propriedade 

privada, fruto do seu trabalho. Superar tais dificuldades, 

como ditam as culturas militantes, seria sinônimo de 

resistência. O fato se agrava ainda mais quando tratamos 

da mulher, do negro e de outros das categorias 

categorizadas como minoritárias. 

O cenário socioeconômico, histórico e cultural 

apresentado se encontra ancorado nas ideias de um 

capitalismo selvagem, onde os pensamentos dos filósofos 

iluministas, liberais e empiristas modernos, Francis Bacon 

que afirmara “o conhecimento é em si mesmo um poder” 

e John Locke, conhecido como o “pai do liberalismo”, este 

último defensor dos direitos naturais, opõem-se aos 
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fundamentos do absolutismo vigente daquele momento, 

replicados nos dias atuais de maneiras ditatoriais, onde ao 

governo bastaria garantir os direitos à vida, a proteção, a 

resolução de conflitos e não a condição de interventor, 

uma vez que de posse desses direitos, caberia ao sujeito 

traçar o seu destino, sustentado nas premissas conceituais 

de knowledge (conhecimento possível), true knowledge 

(conhecimento essencial, verdadeiro ou concreto) e belief 

(a interpretação ou experiências que envolvem os 

sentidos). 

Sim, pois, todo conhecimento deveria advir das 

experiências e das interferências do homem. De certo 

modo, esse conhecimento estaria baseado nas experiências 

e na linguagem inter-relacionais cujas interpretações do 

meio, através dos signos linguísticos, constituem elementos 

de compreensão de si e do mundo. Sendo a escola um 

espaço privilegiado e favorável aos modelos hierárquicos 

que serão estabelecidos pela sociedade capitalista, 

favorecendo aqueles que tiverem maiores e melhores graus 

de intimidades, amizade e poderes sobre os outros que 

estão em posição de desvantagem a dos manipuladores. 

Nesse sentido, dos profissionais da educação, 

incluindo os professores, exige-se uma formação que vá 

muito além da simples detenção de saberes e de 

conhecimentos absolutos, centralizadores e de uma 

verdade única, quase sempre inútil que, na maioria das 

vezes se distancia da realidade local e em nada é atraente 

para o aluno, visto que este não consegue se reconhecer 

naqueles conteúdos, tampouco o leva a uma condição 

ativa de construtor do seu próprio conhecimento.  
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O cenário atual, nas suas mais variadas esferas 

requer agentes dinâmicos, pensantes, criativos e de 

iniciativa, voluntarias ou não, que colaborem com o seu 

crescimento e dos que estão a sua volta. Logo, é 

importante para si e para todos os envolvidos com as 

causas da educação que a formação inicial aconteça, mas a 

continuada seja permanente, objetivando acompanhar as 

constantes mudanças, visando atender as novidades que o 

tempo presente pede, utilizando-se de métodos e 

estratégias ativas de aprendizagem que envolva a 

participação e a cooperação de todos, preservando-se o 

direito á diferença e á diversidade, típica de um espaço e 

uma Nação plural como é a brasileira. 

Para tanto, faz-se necessária, não apenas a 

experiência docente, enquanto fazer pedagógico e atuação 

em sala de aula, mas reconhecedor das inúmeras formas de 

ser e estar no espaço escolar, assumindo suas 

responsabilidades docentes comuns as rotinas de ensinar-

aprender, além de se apresentar consciente e crítico quanto 

ao contexto socioeducacional que se insere, curioso e 

aberto para as novidades que surgem no /do meio. 

 

Preparo docente e foco na aprendizagem 

 

Embora vários pesquisadores já tenham indagado 

sobre qual a função social da escola na comunidade e na 

formação do cidadão, muitos reafirmam que as funções 

primordiais seriam a de moldar os moradores às 

características locais e ao meio em que a escola está 

localizada, bem como ajustar os alunos aos parâmetros de 

sociedade vigente e ensiná-lo a desenvolver suas 
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percepções acerca do ser e estar no mundo, ou seja, 

constitui-lo de conhecimentos, habilidades e atitudes, como 

conceitua Bruno Nardi, da Curadoria Excel Solução, no seu 

artigo “Conhecimento, habilidade e atitude para melhorar 

a gestão de pessoas”: 

 

Conhecimento: é o saber teórico de 

um assunto. Está relacionado ao 

conhecimento adquirido sobre um 

determinado assunto. É a 

compreensão das técnicas necessárias 

para atingir um objetivo. Provas de 

faculdade testam conhecimento. 

Habilidade: é o uso prático dos 

conhecimentos. É a qualidade da 

execução em si. Quando o indivíduo 

consegue alinhar suas bases teóricas 

em uma solução aplicada ao dia a 

dia. 

Atitude: é o querer fazer. É a decisão 

consciente de colocar em prática 

conhecimentos, utilizando 

habilidades em busca de um objetivo 

comum. (NARDI, 2020) 

 

 Logo, o seu foco é a aprendizagem, tendo como 

metas prioritárias o desenvolvimento do pensamento 

crítico do aluno, a compreensão dos seus direitos e 

deveres, enquanto cidadão partícipe de uma determinada 

comunidade, comprometido com o desejo de construir 
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uma sociedade mais justa e no desenvolvimento integral 

das potencialidades físicas e socioemocionais do educando. 

 Nesse sentido, a prática docente, bem como a sua 

formação, seja inicial ou continuada, devem contemplar, 

no mínimo, as dez competências para o bem ensinar, 

propostas pelo professor da Université de Genève, Philippe 

Perrenoud, na obra 10 novas competências para ensinar: 

convite à viagem, as quais perpassem pela 

 

Organização e direção das situações 

de aprendizagem. 

Administração e progressão das 

aprendizagens. 

Concepção e evolução dos 

dispositivos de diferenciação. 

Envolvimento dos alunos em suas 

aprendizagens e em seu trabalho. 

Trabalho em equipe. 

Participação da administração da 

escola. 

Informação e envolvimento dos pais. 

Utilização de novas tecnologias. 

Enfrentamento dos deveres e os 

dilemas éticos da profissão. 

Administração da sua formação 

contínua. (PERRENOUD, 2000. p. 

14). 

 

 Aliam-se aos fundamentos das tendências 

pedagógicas atuais, as ideias das metodologias 

tecnológicas, ativas e de aprendizagem significativa, os 
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pensamentos crítico e criativo e muitos outros, oriundas 

das práticas de gerenciamento de pessoas nas/das grandes 

empresas, as quais necessitam, na maioria das vezes, do uso 

de tecnologias e do acesso a internet, nem sempre 

disponibilizadas às escolas, aos alunos e aos agentes 

escolares, quando propiciada é de baixa qualidade, 

dificultando uma educação equitativa, principalmente que 

pensarmos a relação escola público-privada, corroborando 

com resultados catastrófico e distanciando possibilidades de 

ascensão social equivalente. 

 Nesse sentido, as metodologias tecnológicas, ativas e 

de aprendizagem significativa é caracterizada pela:  

 

(...) adoção das Tecnologias Digitais 

de Informação e Comunicação 

(TDIC) no processo de ensino e 

aprendizagem no ensino básico e 

superior, por vezes, tem sido 

contraditório entre os docentes. 

Muitos professores, ao reconhecerem 

seu valor no processo de construção 

do conhecimento experimentam 

dificuldades na incorporação de sua 

prática pedagógica. No cenário atual, 

o uso de tecnologias digitais é um 

componente central da maior parte 

das formas de ofertas e práticas 

educacionais contemporâneas 

(SELWYN, 2017). A tecnologia digital 

tem tido claramente um impacto em 

muitas áreas da sociedade, sendo 
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muito comum o emprego das TDIC 

voltadas para as práticas pedagógicas. 

Seu uso promove o aprendizado, 

facilita a interação e estimula os 

alunos a uma aprendizagem 

significativa. (LEITE, 2018, p. 582) 

 

 Pode-se afirmar também que se trata de 

(...) técnicas, estruturas, recursos, 

sistemas ou abordagens cujo objetivo 

é incentivar seus estudantes a 

aprender de forma mais autônoma. A 

proposta busca colocar o estudante 

no centro do processo de 

aprendizagem, participando 

ativamente e sendo responsável pela 

construção do conhecimento. 

Para cumprir tal premissa, esses 

métodos utilizam atividades que 

envolvem colaboração, problemas 

reais, diversão, empatia, pensamento 

crítico e, em vários casos, tecnologias 

para engajar cada aluno da sala de 

aula. 

Vale ressaltar que essas práticas 

não são essencialmente novas. 

Publicações defendem o primeiro 

indício dos métodos ativos encontra-

se na obra Emílio de Jean Jacques 

Rousseau (1712-1778), tido como o 

primeiro tratado sobre filosofia e 
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educação do mundo ocidental e na 

qual a experiência assume destaque 

em detrimento da teoria. 

Além disso, diversos processos de 

ensino e de aprendizagem são 

pautados na aprendizagem pela 

experiência (Dewey, 1978), a 

aprendizagem significativa de David 

Ausubel (1918-2008) e levando em 

consideração a perspectiva freiriana 

da autonomia (Freire, 2015). 

  

  Dado o exposto, constata-se que não são novos os 

apelos para que o processo educativo seja dinâmico, 

prazeroso e significativo para os envolvidos. Igualmente, 

esta máxima tem sido reforçada por diversos documentos 

nas últimas décadas: Plano Nacional de Educação-PNE; 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica-DCN; 

Parâmetros Curriculares Nacionais-PCNs et cetera e, mais 

recentemente retomado pela Base Nacional Comum 

Curricular-BNCC, que embora muitos especialistas em 

educação atribuam-na como sendo uma imposição do 

sistema, elaborada sem a participação da comunidade 

escolar, na prática, traz reflexões para um novo olhar-

pensar, fazer pedagógico na sala de aula, reconhecendo a 

existência dos documentos que a antecedeu e reforçando 

ideias globais de ensinar-aprender diante das mudanças 

rápidas e de transformações que passa o nosso Planeta.  

 A BNCC reforça os princípios de uma educação 

pautada nas aprendizagens essenciais e na garantia do 

acesso e permanência do aluno no processo escolar, no 
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respeito à diversidade religiosa, de gênero e orientação 

sexual, étnico-racial e nas diferenças cultuais, as quais sejam 

reconhecidas e valorizadas, além de  

 

(...) concorrer para assegurar aos 

estudantes o desenvolvimento de dez 

competências gerais, que 

consubstanciam, no âmbito 

pedagógico, os direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento. 

Na BNCC, competência é definida 

como a mobilização de 

conhecimentos (conceitos e 

procedimentos), habilidades (práticas, 

cognitivas e socioemocionais), 

atitudes e valores para resolve 

demandas complexas da vida 

cotidiana, do pleno exercício da 

cidadania e do mundo do trabalho. 

Ao definir essas competências, a 

BNCC reconhece que a “educação 

deve afirmar valores e estimular 

ações que contribuam para a 

transformação da sociedade, 

tornando-a mais humana, 

socialmente justa e, também, voltada 

para a preservação da natureza” 

(BRASIL, 2013), mostrando-se 

também alinhada à Agenda 2030 da 

Organização das Nações Unidas 

(ONU). (BRASIL.MEC, 2017. p. 8). 
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 Logo, um professor, ora denominado também de 

educador, mediador, monitor e/ou tutor comprometido 

com esta nova perspectiva deverá agregar em si a sede 

pelo saber, pelo conhecimento e pelas informações que 

circulam a sua volta, possibilitando criar imagens e ideias, 

recursos e soluções, objetivando sequenciadas vezes, novas 

alternativas para se ver-pensar-agir diante dos novos 

conceitos. 

 Deve ter em si, o senso de comunidade e 

conectividade com as mais diferentes pessoas e 

profissionais, de maneira que possa estreitar as relações e 

favorecer as atividades educacionais externas ao espaço 

escolar, combinando diferentes recursos, ideias e produtos 

finais, a partir do pensamento critico e criativo dos 

envolvidos nas ações extensivas. 

 A espontaneidade, a coragem, o respeito e a 

empatia ajudarão no encorajamento da equipe e nas 

tomadas de decisão em prol da coletividade, pois o pensar-

agir diferente contribui na redução dos preconceitos e 

limitações tão comuns a todos os seres humanos. Logo, a 

compreensão de que somos também limitados favorecerá 

o afloramento das inteligências emocional e relacional, 

fazendo-nos esquecer das hierarquias funcionais, 

respeitando a pessoa e propiciando qualidade na relação. 

 Isto possibilitará também, a abertura para as 

novidades, demonstrando a preocupação do docente em 

se apresentar disposto a uma nova experiência, 

permitindo-se imaginar, inovar e (re)criar possibilidades de 

produzir e apreciar produções artísticas e, 

consequentemente, a aquisição de um novo aprendizado.  
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Amabilidade e relações positivas 

 

 A amabilidade caracteriza-se, em síntese, pela 

“capacidade de se interessar e de compreender as outras 

pessoas, colocando-se no lugar delas, confiando, 

respeitando-as e tratando-as com afeto e solidariedade.”, 

sendo composta pelas competências empatia, respeito e 

confiança. (Instituto Ayrton Senna, 2020, p. 6). 

Logo, um professor amável, carismático e dinâmico 

tem muito mais chances atrair o alunos e promover o 

gosto pelos estudos, leitura e pesquisa, seja no âmbito 

escolar, na academia e na sua vida profissional, 

demonstradas a partir das suas iniciativas, prontidão e 

poder de liderança na resolução de conflitos e de 

problemas funcionais.  

 Nesse sentido, o item 9, do anexo Competências 

Gerais Docentes, da Resolução CNE/CP nº 2, de 20 de 

dezembro de 2019 que define as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a 

Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a 

Formação Inicial de Professores da Educação Básica-BNC-

Formação encontramos a afirmativa que 

  

Exercitar a empatia, o diálogo, a 

resolução de conflitos e a 

cooperação, fazendo-se respeitar e 

promovendo o respeito ao outro e 

aos direitos humanos, com 

acolhimento e valorização da 

diversidade de indivíduos e de 
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grupos sociais, seus saberes, 

identidades, culturas e 

potencialidades, sem preconceitos de 

qualquer natureza, para promover 

ambiente colaborativo nos locais de 

aprendizagem. 

(BRASIL.MEC.CNE.BNC, 2019, p. 13). 

 

 Desse modo, reafirma-se que se apropriando dessas 

características, o trabalho em equipe, a acolhida e respeito 

pelas diferenças, além da percepção de valores humanos 

em si e nos outros agentes envolvidos com o processo 

educativo tendem a resultar em iniciativas sociais e 

assertivas que se somam em prol de relações mais positivas 

e interativas, dado interesse no aprimoramento dos 

serviços prestados pela escola e as demais instituições do 

seu entorno. 

 De decerta maneira, isto contribuirá também para a 

formação de cidadão mais resilientes emocionalmente, 

tolerante as limitações alheias, ao estresse da vida cotidiana 

e as frustrações que a vida naturalmente lhe propiciará, em 

especial, se estes forem oriundos das camadas mais baixas 

da nossa sociedade, aqueles de menor poder de compra e 

que muitas vezes tem os seus direitos naturais negados. 

Todavia, é preciso que resistam e se tornam 

autoconfiantes, o que só poderá acontecer se os 

instigarmos a pensar critica e criativamente a realidade e 

reconhecer as suas origens históricas, tornando-os 

conscientes e capazes de decidir entre a manutenção ou o 

romper dessa sequência de mazela socialmente vivida, em 

especial quando tratamos de um Brasil que, em pleno 
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século XXI continua a noticiar: “Mortes de negros por 

violência física crescem 59% em 8 anos no Brasil”. 

(MADEIRO, Notícias UOL, 21 nov 2020); “Índice de 

feminicídio aumenta em 2020, e mulheres negras são as 

principais vítimas”. (Redação RBA, 17 set 2020); e, para 

não nos alongarmos na listagem de crueldades porque vive 

a nossa população, bastam citar mais algumas 

perversidades como, abusos e explorações cometidas às 

crianças, contra os povos indígenas, ao meio ambiente, 

alusão à miséria, falta de moradia e a manutenção de um 

cenário de caos político instaurado, além de muitos outros, 

sejam nos grandes centros e/ou mesmo nas áreas periféricas 

deste País. 

Reagir a tudo isto exige organização, persistência, 

foco, responsabilidade, determinação, um verdadeiro 

processo de autogestão e muita criatividade. Entenda-se 

criatividade como bem destaca a professora e pesquisadora 

do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília-UnB, 

Dra. Denise de Souza Fleith, no seu artigo “O Papel da 

Criatividade na Educação do Século XXI”: 

 

É importante salientar que 

criatividade não pode ser entendida 

apenas como uma característica inata 

ou algo que a pessoa tem ou não 

tem. Todos têm um potencial para 

criar, mas seu desenvolvimento 

dependerá das oportunidades, 

experiências, nível de motivação e de 

estimulação que receber. Além disso, 

o potencial criativo floresce em um 
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ambiente psicologicamente seguro no 

qual o estudante não tem medo de 

expressar suas ideias. A criatividade, 

portanto, deve ser compreendida 

como um processo dinâmico, 

contínuo, interativo, que ocorre ao 

longo do curso de vida e leva em 

consideração tanto aspectos 

individuais quanto sociais, culturais e 

históricos. Deparamo-nos, ainda, com 

a crença de que a criatividade 

resume-se a um lampejo de 

inspiração, que ocorre sem uma 

razão explicável. Vale ressaltar que se 

não se cria no vazio; conhecimento, 

esforço e dedicação são elementos 

fundamentais no processo criativo. 

Também é comum associar 

criatividade a atividades artísticas. 

Contudo, a criatividade pode se 

manifestar em qualquer área do 

conhecimento ou atividade 

profissional. (FLEITH, 2019, p. 1-2) 

 

 Cabe, então, aos educadores: pais, docentes, 

tutores. Monitores, mediadores, facilitadores e outros 

agentes, não somente ao professor institucionalizado, 

oportunizar atividades que provoquem e despertem a 

criatividade e o pensamento crítico existente que carece 

apenas de um elemento provocador.  
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No artigo citado, são apresentas algumas sugestões 

para a promoção da criatividade e do pensamento crítico 

na sala de aula, os quais replico a seguir para que não me 

faça repetir mais adiante e por acreditar fielmente nestas 

empreitadas rumo ao sucesso do aluno, do professor e, 

consequentemente da escola e da comunidade local. 

Seriam, segundo a pesquisadora, sinônimos de incentivo ao 

pensamento crítico e criativo: 

 

 Valorizar produtos e ideias 

criativas. 

 Dar ao aluno oportunidade de 

escolha, levando em consideração 

seus interesses e habilidades. 

 Prover oportunidades para que 

os alunos se conscientizem de seu 

potencial criativo, favorecendo, dessa 

forma, o desenvolvimento de um 

autoconceito positivo. 

 Criar um ambiente de respeito e 

aceitação mútuos, no qual todos 

possam aprender e compartilhar suas 

ideias e pensamentos sem medo de 

serem criticados. 

 Construir ou implementar 

metodologias de ensino ativas, 

inovadoras e originais. 

 Apresentar aos alunos 

indivíduos criativos como modelos. 



 

 
[ 108 ] 

 Encorajar os alunos a não se 

satisfazerem com a primeira resposta 

que surgir. 

 Abordar problemas do mundo 

real. 

 Identificar e discutir problemas 

ainda não solucionados em distintos 

domínios.  

 Incluir no currículo o 

desenvolvimento de objetivos 

afetivos, tais como autoconceito, 

liderança, comunicação, empatia etc.  

 Desenvolver atividades que 

envolvam analisar criticamente um 

acontecimento, levantar questões e 

gerar hipóteses. 

 Desenvolver atividades que 

levem os estudantes a imaginar 

outros pontos de vista. 

 Incluir atividades que exijam o 

uso da imaginação e inovação. 

 Elaborar uma estrutura 

curricular flexível, que incorpore as 

necessidades cognitivas e afetivas dos 

alunos.  

 Envolver os alunos na avaliação 

do próprio trabalho e na 

aprendizagem por meio dos próprios 

erros.  



 

 
[ 109 ] 

 Variar as tarefas propostas aos 

alunos, as técnicas instrucionais e 

formas de avaliação.  

 Fornecimento de feedback 

informativo pelo docente, 

apontando pontos positivos e 

caminhos para aprimoramento do 

trabalho do estudante. (FLEITH, 2019 

p. 2-3) 

 

Diante de uma atitude consciente da real função da 

escola numa sociedade capitalista como a que se vive, 

precisamos atentar para que a formação humana não seja 

reduzida a mera formação técnica e/ou braçal. Que se 

possa encontrar um meio termo entre as competências e 

habilidades técnicas, comportamentais e sociais, bem como 

as de criatividade e do pensamento crítico, afinal 

 

As três categorias se apoiam 

mutuamente e se sobrepõem. As 

competências em um determinado 

domínio ou área de conhecimento 

não podem ser adquiridas sem 

esforço, persistência e certo grau de 

autoconfiança. A capacidade de se 

comunicar e colaborar em 

determinado tema, por exemplo, 

depende de algum nível de 

competências técnicas. De fato, a 

comunicação em um domínio do 

conhecimento é desenvolvida com 
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base no conhecimento técnico 

(conhecer e entender os conceitos e o 

léxico desse campo de conhecimento 

são uma dimensão fundamental das 

competências técnicas). Pense em 

temática (p. ex., o direito): a 

comunicação e a colaboração com 

outros profissionais não podem 

ocorrer sem algum nível de 

competências técnicas. Na verdade, 

uma quantidade significativa das 

competências técnicas em qualquer 

domínio consiste em tornar possível a 

“comunicação entre pares” (ainda 

que as pessoas tenham habilidades 

mais ou menos desenvolvidas em 

comunicação). Competências de 

criatividade e pensamento crítico se 

desenvolvem com base em 

competências técnicas. Não é possível 

ser criativo em determinado domínio 

sem conhecer o campo até certo 

ponto (da mesma forma que 

originalidade aleatória não pode ser 

considerada criatividade). Não é 

possível ser um pensador crítico em 

um domínio sem conhecê-lo (e, de 

preferência, alguns outros). 

(VINCENT-LANCRIN, 2020, p. 52-

53) 
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 Portanto, uma educação preocupada com o bem de 

todos deve pensar sobre qual homem formar para pensar-

agir-pensar e atuar de maneira tal que possamos construir a 

cada novo ciclo uma sociedade mais justa, reflexa e 

equitativa que considere acima de qualquer coisa, o 

homem e a sua humanidade. 

 

O que resta à educação e ao professor? 

  

 Além do trato e respeito pelos receptores do ensino 

escolar, o reconhecimento das suas funções e papeis sociais, 

enquanto cidadãos, gestores do conteúdo e gerenciadores 

do espaço escolar, respectivamente, pois o verdadeiro líder 

deve estar atento e preparado para as adversidades que a 

sua condição exige, agindo de conformidade com o 

contexto situacional. 

 Logo, deve estar em constante formação para o 

aprimoramento dos seus atos, bem como consciente da sua 

função facilitadora da aprendizagem, do seu papel, 

enquanto negociador, coordenador e controlador, visto 

que na rotina escolar metas internas e externas precisam ser 

alcançadas. Portanto, palavras como autoconhecimento, 

autoconsciência, construção e desenvolvimento do pessoal 

e do trabalho em equipe, comunicação eficaz e eficiente, 

inovação, criatividade, resiliência e muitas outras devem 

fazer parte do vocabulário para que cresçam 

conjuntamente motivados e firmes nos propósitos de bem 

educar e na construção de uma aprendizagem significativa, 

pois assim rezam os princípios da liderança, indistintamente 

dos cargos e posições, como sendo uma ação de poder 

exercida por uma pessoa ou grupo sobre outras pessoas ou 
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grupo que se expressa na capacidade de influenciar o 

comportamento de pessoas/grupos em determinadas 

situações, no sentido de conduzir a uma direção, visando 

atingir objetivos preestabelecidos ou não. 

 Nesse sentido, os educadores são verdadeiros lideres 

e devem fazer valer esta condição no sentido de conduzir a 

formação e a realização de pessoas exitosas, 

comprometidas consigo e como a comunidade que 

pertence, visando resultados pessoais e coletivos, 

influenciando e atribuindo novas responsabilidades que a 

sua posição social e as autoridades lhe atribui. 

 

O surgemento de um mundo novo de aprendência e 

ensinância  

 

 Os novos tempos trazem consigo promessas de 

novos ventos e, consequentemente, novas competências, 

dentre elas as socioemocionais caracterizadas pelas formas 

de ensinar-aprender, de comunicações interpessoais e com 

o entorno escolar, além da compreensão dos modos de 

interação, amabilidade, autogestão e engajamento frente 

às adversidades.  

Aliás, os pensamentos do fundador da Logosofia, 

pedagogista argentino, nascido no início do século 

passado, Carlos Bernardo González Pecotche (Raumsol) 

nunca estiveram tão correntes como nos dias de hoje. Para 

ele:  

 

Quem é generoso ao aprender, é 

generoso ao ensinar; mas nunca se 

deverá exceder nessa generosidade, 
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pretendendo ensinar antes de ter 

aprendido. 

É necessário conhecer a fundo a 

psicologia humana, para descobrir 

todos os subterfúgios que existem no 

complexo e misterioso mecanismo 

mental do homem. 

Quando se inicia a heroica 

empresa do próprio 

aperfeiçoamento, é necessário 

acostumar-se a caminhar com 

firmeza, sem vacilações nem 

desacertos, buscando sempre a 

segurança no próprio conhecimento, 

e quando aquela não existir, este 

deve ser cultivado, para que se 

consiga obter esses frutos que fazem, 

depois, a felicidade interna. 

(GONZÁLEZ PECOTCHE, 2011. p. 

261) 

 

 Assim, seja qual for à metodologia utilizada pelo 

professor, ela necessita sustentação na promoção do 

movimento e na dinamicidade que o tempo presente 

requer. Também se faz necessária uma releitura de quem 

somos, de onde viemos, onde estamos e o que desejamos 

para nós e para os outros no presente no futuro. 
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Considerações finais 

 

 Desse modo, precisamos atentar para as exigências 

legais vigentes, as normas que dirimem as nossas ações 

educativas no interior e fora da escola, fazendo 

intervenções sempre que possível em prol de uma escola e 

uma educação que prepare para a vida e valorize os 

talentos e as humanidades existentes, visando à formação 

integral dos alunos e contribuindo para a construção de 

uma sociedade mais justa, equitativa, democrática e 

inclusiva. 

Ressaltando, a importância das competências, as 

quais fazem referência à mobilização dos conhecimentos, 

habilidades, atitudes e valores para resolver demandas 

cotidianas, do exercício da cidadania e do mundo do 

trabalho, mais ainda, valorizando aquelas originárias das 

experiências e apreendidas das rotinas diárias dos convívios 

dos alunos nos espaços extraescolares, constituindo-se 

verdadeiros portadores de conhecimentos a partir dos 

universos físico, social, cultural, econômico e tecnológico, 

sendo estes, capazes de entender e explicar a realidade. 

Outra ressalva nesse sentido é a capacidade e o 

desejo de continuar aprendendo e colaborando com o 

meio, a partir do exercício contínuo da curiosidade 

intelectual, sustentados por um pensamento científico, 

crítico e criativo, de modo que formule hipóteses e busque 

solucionar problemas em diálogo com outras áreas do 

conhecimento, tornando-se um profissional multidisciplinar 

aberto para novas oportunidades e posições sociais, 

reconhecendo o movimento cíclico que o mundo nos 

impõe diariamente. 
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Esse olhar inter, multi e transdisciplinar possibilitará 

maior sensibilidade às artes e consequentemente, à 

valorização e o reconhecimento das manifestações 

culturais, acrescentando elementos fundamentais ao seu 

repertório cultural tornando-o menos rigoroso e 

preconceituoso quanto à cultura do outro, estreitando a 

comunicação, as relações interpessoais, promovendo o 

autoconhecimento e o autocuidado, a empatia, 

solidariedade e a cooperação, a responsabilidade e a 

cidadania tão necessária em tempos de crise. 
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Considerações iniciais 

 

O presente artigo visa por meio da análise do conto 

“Nas Águas do tempo”, do escritor Mia Couto abordar as 

especificidades da cultura e dos costumes dos povos 

africanos, especificamente, dos Moçambicanos, que 

possuem uma tradição de crenças e costumes próprios 

muito explorados nas obras do escritor. 

Antônio Emílio Leite Couto, pseudônimo literário 

Mia Couto, é filho de imigrantes portugueses, nasceu no 

dia 05 de julho de 1955 na cidade da Beira em 

Moçambique. Adotou o pseudônimo em referência ao seu 

carinho por gatos, conforme o mesmo aponta em 

entrevista: 
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mail: leonidas2509@hotmail.com  
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Por causa dos gatos. Eu era miúdo, 

tinha dois ou três anos e pensava que 

era um gato, comia como gatos. 

Meus pais tinham que me puxar para 

o lado e me dizer que eu não era um 

gato. E isto ficou. Eu, lá fora, sou 

sempre esperado como preto ou 

mulher. Certa vez, numa delegação 

do Samora Machel, que foi visitar 

Fidel Castro, eu fui o único homem 

na vida a quem Fidel Castro deu saias 

e colares e brincos, pensando que eu 

era mulher. Ele deu prendas a todos 

[...] Isto me diverte. Essas questões de 

identidade me divertem muito, quer 

seja do sexo, quer seja da raça. Eu 

não tenho raça. Minha raça sou eu 

mesmo (COUTO Apud FONSECA E 

CURY, 2008, p.18). 

 

No trecho acima, podemos perceber a questão da 

identidade de Mia Couto que sempre causa tanta surpresa 

aos que não o conhecem, em um primeiro momento por 

acharem que se trata de uma escritora e em um segundo 

momento pelo fato dele ser Moçambicano branco de 

olhos azuis. 

O pai de Mia Couto, Fernando Couto, imigrante 

português era contrário ao regime do ditador português 

Antonio Salazar que nas colônias africanas exercia um 

poder muito mais repressor do que em Portugal. Sua mãe 
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também era portuguesa. Conforme aponta no Discurso de 

posse na Academia Brasileira de Letras:  

 

Meu pai era jornalista e poeta. Por 

motivo de sua oposição ao regime 

colonial nos eram impostas 

dificuldades. Aos olhos práticos de 

minha mãe, devíamos conter os 

gastos. No entanto, as estantes iam 

crescendo, atapetando quartos e 

corredores, formando as paredes da 

minha infância. Esta subversiva 

invasão da escrita era executada com 

paciência guerrilheira. Nesse jogo de 

esconde-esconde acabei me tornando 

cúmplice de meu pai. À entrada da 

porta ele me passava o material 

interdito e eu me encarregava de o 

camuflar na prateleira. [...]Minha 

mãe, certa vez, me surpreendeu 

numa dessas ilegalidades. Em lugar da 

prometida zanga, porém ela me disse 

num jeito de absolvição: -Teu pai é 

um poeta...e tu, meu filho, vais pelas 

mesmas pisadas...Falava de poesia 

como se fosse uma doença 

hereditária. (COUTO Apud 

FONSECA E CURY, 2008, p.18-19). 

 

Desta forma, Mia Couto percebeu que estava 

cercado pelo mundo das palavras em sua casa e sua mãe 



 

 
[ 122 ] 

era a própria poesia em corpo e alma. Seguindo os passos 

do pai, começou no mundo das letras desde adolescente e 

com 14 anos já publicava poemas no jornal Notícia da 

Beira. Com 17 anos, Mia Couto migrou da cidade da Beira 

para Lourenço Marques para cursar Medicina onde 

estudou apenas dois anos desistiu e foi cursar Jornalismo. 

Trabalhou como repórter e diretor da Agência de 

Informação de Moçambique no ano de 1976, mais tarde 

nos anos de 1979 a 1981 trabalhou na revista semanal 

Tempo e de 1982 a 1985 atuou no jornal Notícia. Mia 

Couto também atuou como militante na guerra de 

Libertação colonial em Moçambique fazendo parte do 

movimento denominado FRELIMO (Frente de Libertação 

Moçambicana) que lutava pela independência de 

Moçambique do poder colonial Português. 

Já em 1985, Mia Couto deixou o jornalismo e 

retornou à universidade dessa vez para estudar Biologia, 

onde se formou e especializou- se em Ecologia. Porém 

nunca abandou a literatura. Pelo contrário, a formação em 

Biologia possibilitou um maior contato com a natureza e 

este contato reflete-se na sua produção, como afirma 

Fonseca e Cury na obra Mia Couto: Espaços ficcionais: 

 

Ele exerce a profissão de biólogo, 

situação que lhe facultou o contato 

com as diferentes regiões e culturas 

do seu país, contato esse que povoa 

sua produção literária de um rico 

universo de plantas e animais e 

costumes étnicos variados, 

certamente recolhidos nas suas 
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viagens profissionais (FONSECA; 

CURY, 2008, p. 19). 

 

A mistura de visões: biólogo e escritor é perceptível 

na sua criação literária. É o único escritor africano membro 

da Academia Brasileira de Letras. Atua como sócio 

correspondente, foi eleito em 1998, sendo o sexto 

ocupante da cadeira número 05. Suas obras são exportadas 

para todo o mundo, é o escritor Moçambicano mais 

traduzido no exterior, conta com obras publicadas em 24 

países. A produção do escritor é composta por poemas, 

contos, histórias para crianças, crônicas de jornal e textos 

críticos. No entanto, Mia Couto é mais conhecido como 

escritor de contos e romances. A editora brasileira 

Companhia das Letras publicou seis romances do escritor 

num período de três anos, prova que a produção de Mia 

Couto tem tido recepção no Brasil. 

 

A água e o tempo 

 

O conto faz parte da obra Estórias abensonhadas 

(2012), uma coleção de contos escritos após a guerra civil 

moçambicana. Com o término do conflito, o país ficou 

destruído. O povo vivia as magoas e as desilusões, mas 

ainda restava esperança. O livro foi escrito no ano de 

1994, Mia Couto aponta no Prefácio: 

 

Estas estórias foram escritas depois da 

guerra. Por incontáveis anos as armas 

tinham vertido luto no chão de 

Moçambique. Estes textos me 
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surgiram entre as margens da mágoa 

e da esperança. Depois da guerra, 

pensava eu, restavam apenas cinzas, 

destroços sem íntimo. Tudo pesando, 

definitivo e sem reparo. Hoje sei que 

não é verdade. Onde restou o 

homem sobreviveu semente, sonho a 

engravidar o tempo. [...] Estas 

estórias falam desse território onde 

nos vamos refazendo e vamos 

molhando de esperança o rosto da 

chuva, água abensonhada. Desse 

território onde todo homem é igual, 

assim: fingindo que está, sonhando 

que vai, inventando que volta 

(COUTO, 2012, p.1). 

 

O título Estórias Abensonhadas é bem sugestivo o 

neologismo, pois reflete o desejo do autor em relação a 

nova Moçambique que renasce no pós-guerra civil, ou seja, 

reflete o desejo de estórias sonhadas, abençoadas e bem 

sonhadas. Sendo assim, o pós-guerra é o principal tema do 

livro, porém há outros temas como amor, traição, 

casamento, raiva, nascimento, saudade, educação e 

violência. E dentro de todos esses temas, o estilo tão 

peculiar de Mia Couto, que brinca constantemente com o 

real, o imaginário e as palavras com os seus neologismos e 

metáforas. 

O primeiro conto dessa coletânea chamado “Nas 

águas do tempo”, que será analisado neste artigo, fala 

sobre a esperança. A história gira em torno dos 
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personagens avô e do neto, a mãe aparece somente em 

um momento. O autor não nomeia os personagens, a 

representatividade é simbolizada de uma forma geral, 

todos os avôs na figura do velho, a mãe e o neto figuram a 

nova geração moçambicana. A estória inicia com o passeio 

do avô e do neto pelo rio em um pequeno concho 

(canoa). No decorrer do passeio, o avô vai orientando o 

neto sobre o curso da água e contando histórias dos 

ancestrais. O avô aproveita este momento para passar 

ensinamentos ao seu neto que pertence a uma outra 

geração. O avô precisava passar estes conhecimentos como 

forma de perpetuar a cultura dos antepassados, como 

podemos observar no trecho: “Tirar água no sentido 

contrário ao da corrente pode trazer desgraça. Não se 

pode contrariar os espíritos que fluem” (COUTO, 2012, 

p.1). Neste trecho, podemos observar as crenças 

características dos povos tradicionais africanos. Um dos 

personagens do qual o avô contava histórias era o 

namwetxo moha: 

 

Fantasma que surgia à noite, feito de 

metades: um olho, uma perna, um 

braço. Nós éramos miúdos e saímos, 

aventurosos, procurando o moha. 

Mas nunca nos foi visto tal monstro. 

Meu avô nos apoucava. Dizia ele 

que, ainda em juventude, se tinha 

entrevisto com o tal semifulano. 

Invenção dele, avisava minha mãe. 

Mas a nós, miudagens, nem nos 
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passava o desejo de duvidar 

(COUTO, 2012, p. 11). 

 

Na passagem do rio eles estavam sozinhos e tinham 

o objetivo de atravessar para a outra margem, um lago, 

onde o pequeno rio desaguava, pois de acordo com o avô, 

do outro lado, havia as “interditas criaturas”, ou seja, 

criaturas que proibiam a passagem para a outra margem. 

Avô e neto ficavam em silêncio no barco aguardando o 

surgimento das criaturas. Quando o avô avistava, logo 

acenava o pano vermelho para manter contato, porém o 

neto nada via: 

 

De repente, meu avô se erguia no 

concho. Com o balanço quase o 

barco nos deitava fora. O velho, 

excitado, acenava, acenava. Tirava 

seu pano vermelho e agitava-o com 

decisão. A quem acenava ele? Talvez 

era a ninguém. Nunca, nem por 

instante, vislumbrei por ali alma deste 

ou de outro mundo. Mas o avô 

acenava seu pano (COUTO, 2012, p. 

10). 

 

Em reposta, do outro lado da margem a criatura 

acenava o pano branco. Como uma miragem o ser 

desaparecia, então, voltavam para casa em silêncio. O avô 

é descrito como um homem magro, mas que tinha um 

corpo ereto, com músculos e parecia uma criança 

descobrindo os prazeres da vida, sempre buscando 
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aventuras. A mãe do personagem-narrador é descrita como 

uma mulher que temia as saídas do avô com o menino. Ela 

temia as ameaças do lago, pois sabia do gosto aventureiro 

do pai, como demonstrado no trecho: “-Mas vocês vão 

aonde? Era a aflição de minha mãe. O velho sorria. Os 

dentes, nele, eram um artigo indefinido. Vovô era dos que 

se calam por saber e conversam mesmo sem nada falarem” 

(COUTO, 2012, p.9).  

No trecho acima é possível perceber o jogo de 

palavras utilizado por Mia Couto para indicar a falta de 

alguns dentes do avô ao dizer que os dentes eram um 

artigo indefinido. O personagem-narrador é um adulto que 

relembra a infância ao lado do avô. Era uma criança que 

tinha curiosidade em descobrir os segredos do lago, mas 

este mistério ainda não havia sido revelado para ele. Até o 

dia que: “Certa vez, no lago proibido, eu e vovô 

aguardávamos o habitual surgimento dos ditos panos. 

[...]Acontece que, dessa vez, me apeteceu espreitar os 

pântanos. Queria subir à margem, colocar o pé em terra 

não firme” (COUTO, 2012, p. 12). 

O avô advertiu o neto, com muito rigor, que nunca 

deveria colocar o pé no lago. Mas, o neto não obedeceu. 

Colocou um pé fora do barco e percebeu que estava sendo 

engolido pelo abismo. O barco virou e ficaram ambos 

lutando pela vida agarrados às abas da canoa. Neste 

momento, o avô retira o pano vermelho e começa acenar.  

O avô pede que o menino acene também. Então, 

subitamente, deixam de ser puxados para o fundo e tudo 

volta à calmaria. No entanto, o olhar do menino em 

relação às “criaturas interditas” nunca mais foi o mesmo: 
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Nessa noite, ele me explicou suas 

escondidas razões. Meus ouvidos se 

arregalavam para lhe decifrar a voz 

rouca. Nem tudo entendi. No mais 

ou menos, ele falou assim: nós temos 

olhos que se abrem para dentro, esses 

que usamos para ver os sonhos. O 

que acontece, meu filho, é que quase 

todos estão cegos, deixaram de ver 

esses outros que nos visitam. Os 

outros? Sim, esses que nos acenam da 

outra margem. E assim lhe causamos 

uma total tristeza. Eu levo-lhe lá nos 

pântanos para que você aprenda a 

ver. Não posso ser o último a ser 

visitado pelos panos (COUTO, 2012, 

p. 13). 

 

Percebemos que Mia Couto utiliza neste conto de 

muitas metáforas. No trecho acima percebemos que o avô 

falava sobre a cegueira metafórica. A correria do dia a dia 

não permite mais as pessoas sonharem e olharem para o 

outro buscando um contato. Também temos a metáfora da 

água (lago e rio) simbolizando vida, crescimento e 

renovação e também passagem. O autor fala da água e do 

tempo como irmãos gêmeos, pois assim como a água tem 

o poder de tudo levar, o tempo também: “A água e o 

tempo são irmãos gêmeos nascido do mesmo ventre” 

(COUTO, 2012, p.10). Dessa forma, a água aparece como 

elemento fundamental, vitalizante, como afirma 

(CHEVALIER; GHEERBRANT, 1992 p. 21-22): “é o símbolo 
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das energias inconscientes, das virtudes informes da alma, 

das motivações secretas e desconhecidas.” 

A água e o tempo levariam todas as desgraças 

sofridas pelo povo moçambicano na guerra civil, um 

tempo de esperança viria.  No conselho do avô era preciso 

ter cuidado para que as desgraças não viessem novamente. 

Por isso, a nova geração deveria buscar o contato com os 

ancestrais, o avô acreditava que as desgraças vieram pela 

falta de contato, de buscar o outro, pelo esquecimento dos 

costumes. Para ele, era necessário manter este contato vivo 

para que a paz reinasse e tivessem a proteção dos 

ancestrais. 

 

A oralidade 

 

Mia Couto nas suas produções mescla os gêneros 

oralidade e escrita de forma intencional. Isso se dá por 

meio dos provérbios e frases feitas, como na fala ado avô: 

“Sempre em favor da água, nunca esqueça!” (COUTO, 

2012, p.10).  Além de trabalhar intensamente com as 

figuras de linguagem como metáfora, sinestesias e 

neologismos buscando desta forma o trabalho com as 

palavras em toda a sua essência. Para Inocência Mata, Mia 

Couto funda algo inovador com este processo de 

inventividade: 

 

A sua artesania recria, entre outros, 

os conflitos entre a língua 

portuguesa, o idioma hegemônico 

ontem e hoje, e as muitas línguas 

autóctones do país, buscando, pela 
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fundação de uma nova geografia 

linguística, uma nova ideologia para 

pensar e dizer o país. Assim é que 

injeta no código linguístico português 

a cultura da oratura africana (MATA, 

1998, p. 264). 

 

Mia Couto utiliza em suas histórias traços linguísticos 

da fala do seu povo e da cultura. Esse aprendizado se deu 

ainda na tenra idade nas brincadeiras com as crianças de 

sua rua. Esta convivência entre o português e as línguas 

locais geraram o aprendizado que se reflete em suas 

criações e o tornaram o escritor de hoje. O mesmo relata 

que há uma barreira entre escrita e oralidade que precisa 

ser superada, conforme relata em entrevista: 

 

Portanto, tu tens esse desafio, tu tens 

esse desafio, tu tens que perceber que 

a grande fronteira não é entre o 

analfabetismo e o alfabetismo, é 

entre o universo da escrita e o 

universo da oralidade. Esta é a 

grande fronteira. E o universo da 

oralidade não é uma coisa menor, é 

uma grande escola, é um outro 

sistema de pensamento. E é neste 

sistema de pensamento que eu 

aprendi aquilo que é mais importante 

hoje para mim. Inclusive a maneira 

como eu escrevo nasce desta 

condição de que este é um país 
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dominado pela oralidade, um país 

que conta histórias através da via da 

oralidade. E hoje eu me sinto assim, 

eu não tenho nenhum território, 

neste aspecto de quando algo me 

fascina (COUTO apud FONSECA E 

CURY 2008, p. 13). 

 

Como podemos perceber esta fronteira para Mia 

Couto não existe. Por isso, sua escrita é tão rica. As teóricas 

Fonseca e Cury cunharam o termo “brincriações” para as 

características da escrita de Mia Couto ao mesclar a língua 

portuguesa com a oralidade moçambicana: tradições, 

provérbios, ditos e frases prontas. 

 

O papel do ancião na cultura africana 

 

Nas sociedades tradicionais africanas a palavra do 

ancião é tida como sábia e assegura a manutenção da 

convivência coletiva, pois os mais velhos são considerados 

os detentores do conhecimento e suas experiências 

direcionam a vida dos mais novos. Sobre isto Djibril Tamsir 

Niane citado por Fonseca e Cury aponta sobre as 

sociedades antigas africanas: 

 

Na sociedade africana bem 

hierarquizada de antes da 

colonização, onde cada um tinha o 

seu lugar, o cronista nos aparece 

como um dos membros mais 

importantes, pois é ele quem, na falta 
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de arquivos, conserva os costumes, as 

tradições e os princípios de governo 

dos reis. As convulsões sociais devidas 

à conquista fazem com que os griots 

tenham, hoje, de viver de maneira 

diferente (NIANE apud FONSECA e 

CURY, 2008, p. 80). 

 

Os gritots eram os anciãos contadores de histórias, 

no conto temos a figura do avô que convida o neto para 

um passeio nas águas metafóricas do tempo, a fim de 

transmitir o seu conhecimento sobre o mundo dos 

ancestrais antes que chegasse a sua hora (morte). Ele 

precisava fazer a ligação do menino, que simboliza a 

modernidade africana às tradições passadas. Ele era o 

responsável por ligar a juventude à cultura dos ancestrais 

os quais não deveriam ser vistos como seres desconhecidos 

e distantes: passado e futuro se aproximam. Sendo assim o 

avô, o mais velho faz esta ponte. Sobre este processo 

Fonseca e Cury afirmam: 

 

A palavra do velho assumida como 

sábia assegura as condições da 

manutenção da vida coletiva. Nestas 

sociedades, o homem é sempre 

significado pelo que aprendeu com 

os mais velhos, e esse aprendizado é 

naturalmente passado aos que vêm 

depois dele, como forma de garantir 

a coesão do grupo. Do mesmo 

modo, o culto à palavra dos 
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antepassados encarna-se no culto ao 

mais velho, que é respeitado em 

virtude do saber que detém 

(FONSECA e CURY, 2008, p. 79). 

 

Este saber concretiza-se, pois o menino, após o 

conselho do avô, de abrir os olhos para ver além da 

margem, finalmente consegue ver os misteriosos panos 

brancos a acenarem do outro lado da margem. Essa visão 

do neto também coincide com o aparecimento de uma 

garça a atravessar o céu, um presságio da morte do avô. 

Que parte após cumprir sua missão. 

 

Considerações finais 

 

O conto finaliza com as lembranças deste menino, 

agora um homem, que assim como o avô, agora levava o 

seu filho para que este também enxergasse os outros do 

outro lado da margem: “E eu acabava de descobrir em 

mim um rio que não haveria nunca de morrer. A esse rio 

volto agora a conduzir meu filho, lhe ensinando a 

vislumbrar os brancos panos da outra margem” (COUTO, 

2012, p. 14). 

Podemos também fazer uma analogia deste conto 

com o período em que ele foi escrito, final de uma longa 

guerra civil. O atravessar o rio para a outra margem pode 

significar renovação. Apesar das dificuldades do tempo de 

guerra a vida precisava continuar. Por meio dos panos 

vermelhos e brancos o autor propicia ao leitor uma intensa 

reflexão filosófica e simbólica sobre a vida, ultrapassar os 

limites, buscar o ideal desejado, o contato com a cultura 
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dos ancestrais e o Outro, morte e vida representado 

também através dos panos branco e vermelho. 
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Introdução 

 

Não é difícil notar a relevância que tem o papel da 

memória em Milton Hatoum. Suas narrativas são em sua 

maioria povoadas de personagens reminiscentes, 

flashbacks, digressões, nostalgia, saudosismo. Os narradores 

autodiegéticos – denominador comum da maioria das 

histórias – prezam frequentemente pelo passado e dali 

retiram boa parte da matéria-prima que serve de alicerce e 

força-motriz para os contos, romances e crônicas desse 

escritor manauara. Para se ter noção da reincidência desse 

fio condutor, basta observar alguns dados quantitativos. O 

termo “memória”, por exemplo, aparece 42 vezes ao 

longo das 96 crônicas de Um solitário à espreita – principal 

coletânea do autor.  
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Na crítica, outro ponto em comum, tão forte 

quanto às reminiscências presentificadas nos enredos, é a 

marca regionalista de Hatoum. Se a memória molda o 

tempo e o ponto de partida da narração, a região do 

Amazonas introduz o cenário em que essas memórias se 

afiguram na mundividência do escritor. É importante 

ressaltar esses dois pontos, pois tanto o discurso 

memorialístico quanto o espaço estão imbrincados quando 

se fala da prosa hatouniana. Separá-los seria problemático, 

além de poder implicar uma visão parcial de como esses 

mecanismos narratológicos são concebidos.  

Na conjuntura desse autor, teríamos uma memória 

que conflui em identidade, que parte da Amazonas da 

infância e deságua na trama vivida pelas personagens. A 

união dessas duas instâncias é percebida desde a obra de 

estreia do escritor, Relato de um certo oriente, 

perpassando também as suas narrativas curtas. Se até a 

década de 1980, a tradição literária amazonense era 

voltada às dissidências do Ciclo da Borracha, conflitos 

entre seringueiros e o embate de indígenas contra não 

indígenas, Hatoum passa a inovar por meio da sua escrita 

literária ao fornecer “ao leitor, como um tecido de 

memórias, uma sequência às vezes fantasmagórica de 

estilos de alma, que lembra a tradição do nosso melhor 

romance introspectivo” (BOSI, 2015, p. 466). 

 Como todo relato perpassa por uma busca em 

rememorar o ocorrido, o cronismo acaba por fornecer 

uma miscelânea de retratos do dia a dia, tudo pelo filtro 

das reminiscências e imaginação do escritor. Assim, o 

espaço da crônica acomoda bem a escrita memorialística, 

haja vista o seu passado enquanto gênero histórico, a sua 
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relação com o tempo, a memória e as circunstâncias em 

que ela está inserida: 

 

São vários os significados da palavra 

crônica. Todos, porém, implicam a 

noção de tempo, presente no 

próprio termo, que procede do 

grego chronos. Um leitor atual pode 

não se dar conta desse vínculo de 

origem que faz dela uma forma do 

tempo e da memória, um meio de 

representação temporal dos eventos 

passados, um registro da vida 

escoada. Mas a crônica sempre tece a 

continuidade do gesto humano na 

tela do tempo. Lembrar e escrever: 

trata-se de um relato em permanente 

relação com o tempo, de onde se 

tira, como memória escrita, sua 

matéria principal, o que fica do 

vivido. (ARRIGUCCI JÚNIOR, 1987, 

p. 51, grifo nosso). 

   

 Entrementes, aqui nos colocamos diante de uma 

crônica que se encontra em uma intersecção entre 

literatura, história e memória. O vínculo mencionado por 

Arrigucci toma força na prosa hatouniana, porquanto 

nosso recorte é fundamentado em função das 

reminiscências dos personagens. Para deixar o panorama 

mais diversificado, o corpus deste artigo possui 

características bastante singulares quanto ao espaço, as 
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lembranças e o modo como essas configurações são 

engendradas e articuladas. Todas unidas pelo mesmo mote, 

mas com diferenças suficientes para expressar a maneira 

como Milton Hatoum lida com o discurso memorialístico 

em sua cronística.  

 

Perquirição narratológica e memória-legado 

 

 Na manhã do dia 15 de dezembro de 2008, mais 

precisamente às 7h54min (horário de Brasília), é lançada 

no site da revista eletrônica Terra Magazine a crônica 

“Elegia para todas as avós”, de Milton Hatoum. Em 2013, 

na coletânea Um solitário à espreita, ela foi uma das 

escolhidas para integrar a primeira seção “Dança da 

espera”, sendo que a sua reedição contou com quase 

nenhuma mudança em comparação à original. Narrada em 

primeira pessoa, o ponto central da narrativa orbita em 

torno de um comentário soturno e enternecedor sobre o 

papel das avós na vida familiar. Isso pode ser intuído a 

partir do próprio título, em que a palavra “elegia”, 

originária do grego, significa, segundo Norma Goldstein 

(2005, p. 56), uma “composição destinada a exprimir 

tristeza ou sentimentos melancólicos”, também por vezes 

associada a ritos fúnebres. 

 Uma elegia, tradicionalmente, é uma produção feita 

em versos, mas Hatoum subverte a palavra do ponto de 

vista estrutural, ao criar uma elegia em prosa. Outro 

adendo é que essa narrativa se aproxima também da ode 

por sua tendência em exaltar a imagem das avós – além 

disso, a nostalgia é o elemento mais preponderante em 

relação à tristeza.  
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 É claro que as fronteiras são maleáveis e não 

descartamos o tom solene da crônica, o que justifica em 

partes a escolha do título pelo autor. Ademais, o sintagma 

“para todas as avós” remete-nos à ideia de generalidade, o 

que prenuncia a amplitude do enredo ao discorrer sobre 

essas mulheres. Basicamente, a crônica parte de um 

processo de construção que lembra o método indutivo de 

raciocínio, em que se começa por casos específicos para se 

tecer considerações sobre a totalidade. Assim, como 

podemos perceber neste excerto, o primeiro caso particular 

usado por Hatoum foi a partir de um conto de Gabriel 

García Márquez:  

 

Uma das avós mais terríveis do 

mundo é também uma das mais 

populares e continua viva no conto A 

incrível e triste história da Cândida 

Erêndira e sua avó desalmada. 

Nenhuma avó é mais vingativa e 

punitiva do que a personagem desse 

relato de Gabriel García Márquez. Os 

leitores das memórias do escritor 

colombiano sabem que sua avó 

verdadeira não inspirou la abuela 

diabólica da ficção. Ao contrário: D. 

Tranquilina contava histórias e 

anedotas mirabolantes para o neto. 

Muito tempo depois, García Márquez 

transformou essas histórias em 

literatura. Avós são seres 

inesquecíveis. Raramente são frágeis 
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ou indiferentes, quase sempre são 

poderosas, ativas, afetuosas além da 

conta e dispostas a dar tudo pelos 

netos. (HATOUM, 2013, p. 58) 

 

 Percebe-se o tom elegíaco da abertura da crônica ao 

se discorrer sobre uma avó caracterizada como sendo de 

natureza terrível. À guisa de exemplo, o narrador 

menciona a personagem do conto A incrível e triste 

história da Cândida Erêndira e sua avó desalmada, 

localizado no livro homônimo de 1972, para encetar o 

prelúdio da narrativa. Resumidamente, Erêndira é uma 

moça de 14 anos, órfã de pais e que vive a sós com a sua 

avó numa mansão. Ela trabalha dia e noite, 

incansavelmente em função da sua tutora. Um dia, após 

uma longa jornada de trabalho, a casa pega fogo por um 

descuido seu, e a avó, movida por vingança, pede que seja 

indenizada pelo prejuízo. Logo, como forma de restituir a 

perda, passa a prostituir a neta. Dali em diante temos 

várias desventuras da personagem, sujeita a todos os 

desmandos da avó que, como o próprio título nos indica, 

é uma desalmada. Tamanha a crueldade dos atos 

perpetrados contra Erêndira e o impacto dessa avó na vida 

da neta que o cronista a utiliza como mola propulsora de 

suas reflexões. 

 Nesse contexto de alusão literária, o narrador 

institui um contraste entre a ficção e a realidade. Pelo que 

se sabe da biografia de Gabriel García Márquez, a sua avó, 

dona Tranquilina Iguarán Cotes, teve uma boa influência 

em sua vida, tendo sido ela a responsável por sua criação 

até o falecimento de seu avô, Nicolás Ricardo Márquez 
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Mejía. Claramente, pelo que se descreve sobre Tranquilina, 

não se pode concluir que a avó do conto seja inspirada 

nela, pelo menos não no que pese à conduta da 

personagem. Além disso, a criação dessa avó também 

trouxe algumas consequências ao escritor, contudo 

positivas, benéficas, ao contrário do que ocorre no texto 

ficcional. Assim, é por meio desse contraponto que o 

cronista passa a esboçar considerações elogiosas sobre o 

papel das avós, descritas como “seres inesquecíveis”, além 

de “dispostas a dar tudo pelos netos” (HATOUM, 2013, p. 

58). Nisso, instaura-se alguns comentários jocosos sobre o 

carinho das avós para com os netos, ao ponto de educá-los 

de um modo bem diferente do desejado pelos pais:  

 

“Tua avó prepara esse prato melhor 

do que eu”. “Só a tua avó tem 

paciência contigo”, diz a mãe ao filho 

pequeno. E quando essa mãe ralha 

com a criança, esta responde: “Minha 

avó não me trata assim”. Claro, avós 

geralmente não impõem limites, sua 

tolerância tende ao infinito, seus 

netos já nascem anjos, que são seres 

perfeitos. Às vezes, o mimo e a 

tolerância excessivos de uma avó 

transtornam os pais do anjo, mas 

cada família resolve isso a seu modo. 

(HATOUM, 2013, p. 58, grifo 

nosso). 
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 Vê-se no excerto acima uma visão antitética sobre as 

avós. Enquanto sua presença é benéfica aos netos devido 

ao seu tratamento condescendente, o oposto ocorre com 

os pais, que precisam lidar com as exigências das crianças 

acostumadas aos mimos dos mais velhos. Nesse ínterim, 

cada família lida com esses empecilhos de um modo 

particular. Outrossim, seguindo essa mesma linha de 

raciocínio, o prejuízo também pode ser estendido para a 

economia. De acordo com o narrador da crônica, que 

possui duas amigas donas de restaurantes de comida típica, 

as avós são concorrentes diretas no campo gastronômico, 

causando até um certo agravo financeiro, posto que os 

netos, na maioria das vezes, acham que a comida 

preparada pelas suas avós são sempre as melhores e, 

“quando vivas, ninguém troca a comida que elas preparam 

por um almoço num restaurante” (HATOUM, 2013, p. 

59). 

 Provavelmente, uma das passagens mais 

significativas em relação ao papel dessas anciãs é aquela em 

que se percebe a memória como uma espécie de legado da 

família/clã de origem do idoso reminiscente. Aqui o 

narrador relembra um dia em que uma indígena da etnia 

Uanano contou a ele sobre a sua avó de idade avançada 

que reunia os netos para contar sobre as histórias da tribo. 

Os mitos, que porventura poderiam ser perdidos na 

ausência da oralidade, eram repassados aos mais jovens, e 

ela, enquanto admiradora das tradições de seu povo, 

queria registrar as palavras da avó em um livro, impedindo 

que suas raízes pudessem ser esquecidas pelo tempo. Com 

o processo de aculturação cada vez mais acentuado, a 

preocupação da jovem era compreensível, dado o 
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apagamento constante que a cultura dos nativos tem 

sofrido em território brasileiro. Essa necessidade torna-se 

também ainda mais premente em função da desvalorização 

constante dos idosos, os quais são vistos muitas vezes como 

um fardo, um estorvo para a coletividade (BEAUVOIR, 

1970). 

 Na esteira do pensamento dessa filósofa 

existencialista, em seu livro A velhice: realidade incômoda, 

Simone de Beauvoir (1970) reconhece que durante muito 

tempo, principalmente em sociedades as quais ela 

denominou de “primitivas” – termo aceitável na época – 

eram prezados os anciões que possuíssem, em sua 

memória, conhecimentos úteis para o seu povo. Era o caso 

dos chefes das tribos, por exemplo, que pela experiência 

acumulada ao longo de décadas podiam ser reconhecidos 

como os mais aptos a exercer a liderança. No entanto, com 

a ascensão das sociedades capitalistas, esse tipo de 

conhecimento tornou-se cada vez mais desnecessário, ao 

ponto de fazer com que aqueles de idade avançada se 

tornassem um incômodo, dadas as suas limitações físicas e 

o desapreço cada vez maior pelas suas memórias. 

 Uma das consequências disso foram os danos para o 

conhecimento empírico e as tradições como um todo. 

Walter Benjamin (1987), no século XX, ao avaliar um 

contexto de pós-guerra, também percebeu uma perda 

considerável no que tangia à troca de experiências. No 

desenrolar daquilo que Hobsbawm (1995) chamou de “era 

dos extremos”, que se inicia com a Primeira Guerra 

Mundial, houve um declive na transmissão de fatos 

ocorridos. Paradoxalmente, imaginava-se que um marco 

histórico de tamanha amplitude como uma guerra mundial 
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poderia estimular o compartilhamento de vivências, 

enriquecendo-nos de narrativas, mas não foi o que 

ocorreu. Essa pobreza invariavelmente tornar-se-ia, na 

concepção do autor, em uma nova forma de barbárie, já 

que ao subtrairmos a experiência, perdemos também 

vínculos com a nossa própria cultura, o que causa um 

grande impacto, pois a transmissão de narrativas sempre 

teve um papel relevante na nossa identidade: 

 

Tais experiências nos foram 

transmitidas, de modo benevolente 

ou ameaçador, à medida que 

crescíamos: “Ele é muito jovem, em 

breve poderá compreender”. Ou: 

“Um dia ainda compreenderá”. 

Sabia-se exatamente o significado da 

experiência: ela sempre fora 

comunicada aos jovens. De forma 

concisa, com a autoridade da velhice, 

em provérbios; de forma prolixa, 

com a sua loquacidade, em histórias; 

muitas vezes como narrativas de 

países longínquos, diante da lareira, 

contadas a pais e netos. Que foi feito 

de tudo isso? Quem encontra ainda 

pessoas que saibam contar histórias 

como elas devem ser contadas? Que 

moribundos dizem hoje palavras tão 

duráveis que possam ser transmitidas 

como um anel, de geração em 

geração? (BENJAMIN, 1987, p. 114) 
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 Nesse enleio, notamos a disparidade entre o cenário 

exposto por Walter Benjamin e aquele inserido na crônica, 

pelo menos no que compete à avó indígena. Diríamos que 

essa idosa é uma exceção por se encontrar em um contexto 

propício para que as suas experiências, sob a autoridade 

dos anos vividos, pudessem ser compartilhadas a outra 

geração. Uma hipótese plausível pode ser suscitada pelo 

fato de que uma tribo isolada nem sempre estará suscetível 

às mesmas intempéries culturais que os não indígenas. 

Aquela idosa provavelmente não viveu a Primeira Guerra 

Mundial ou os horrores da ascensão nazifascista. Por não 

estar situada no espaço europeu ou não ter influências 

diretas do sistema capitalista, a avó não sofreu da mesma 

pobreza de experiências; ou seja, aquela anciã não 

vivenciou a barbárie benjaminiana – o que não é uma 

garantia de que seus descendentes estarão também isentos, 

por isso a conveniência em se registrar as histórias em um 

livro. 

Nessa ocasião, percebemos que o modo de 

interpretar as lembranças dos mais velhos na crônica está 

em consonância com o que Ecléa Bosi (1994, p. 75) 

estabelece ao perceber que o idoso é um intermediário 

entre o passado e o presente, entre o vivido e o não 

vivido, em suas palavras, “é a essência da cultura que 

atinge a criança através da fidelidade da memória. Ao lado 

da história escrita, das datas, da descrição de períodos, há 

correntes do passado que só desaparecem na aparência”. A 

história transmitida de geração em geração, como uma 

herança familiar, necessita do indivíduo reminiscente, ainda 

mais na fase da infância, considerada uma circunstância 
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favorável para adquirir esse conhecimento, na concepção 

de Maurice Halbwachs: 

 

A criança também está em contato 

com seus avós, e através deles é até 

um passado ainda mais remoto que 

ela recua. Os avós se aproximam das 

crianças, talvez porque, por diversas 

razões, uns e outros se desinteressam 

dos acontecimentos contemporâneos 

sobre os quais se fixa a atenção dos 

pais. (2006, p. 65) 

 

 Assim, a função dos anciões seria o de cumprir 

aquelas atividades que os pais não têm tempo ou mesmo 

interesse em realizar. Adultos tendem a ter outras 

prioridades, diferentes daquelas tidas pelos idosos já 

aposentados ou as crianças em fase de desenvolvimento. 

Desse modo, a avó daquela indígena tornou-se responsável 

por relegar seu conhecimento àqueles que ainda estavam 

dispostos a ouvir. Mais do que uma simples memória, os 

mitos trazem consigo as origens de um povo, daí a 

considerável relevância dessas avós-matriarcas para as 

novas gerações. Ademais, esse hábito é bastante comum 

em várias tradições indígenas, em que “geralmente, os 

velhos instrutores comunicam os mitos aos neófitos, 

durante seu período de isolamento na mata, e isso faz 

parte de sua iniciação” (ELIADE, 1991, p. 15). 

 Mais adiante, em Hatoum (2013, p. 59), é trazida 

para o enredo a ideia da ausência: “Até mesmo uma 

criança que não conheceu sua avó, constrói aos poucos 
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uma imagem dessa mulher ausente”. Disso resulta a 

concepção de que as avós são seres mitológicos, que 

existem até mesmo nas lacunas da memória, evocadas 

pelas lembranças daqueles que conviveram com a figura já 

falecida. Aqui entra tanto a ideia de memória enquanto 

legado, quanto a noção de memória coletiva. No caso 

desta em consonância com aquela, podemos constatar essa 

correlação por intermédio da reconstrução das memórias 

do ausente feita pelo contexto familiar: 

 

De onde vêm realmente que, uma 

vez que o acaso nos coloca em 

presença daqueles que participaram 

dos mesmos acontecimentos, que 

deles foram atores ou testemunhas ao 

mesmo tempo que nós, quando nos 

contam ou descobrimos de modo 

diferente o que se passava então em 

torno de nós, preenchemos essas 

aparentes lacunas? [...]. Uma vez que 

nos indiquem com precisão o 

caminho que temos que seguir, esses 

traços se evidenciam, os ligamos um 

ao outro, aprofundam-se em si 

mesmos. Então eles existem, porém 

mais marcantes na memória dos 

outros do que em nós mesmos. Sem 

dúvida, reconstruímos, mas essa 

reconstrução se opera segundo linhas 

já demarcadas e delineadas por 

nossas outras lembranças ou pelas 
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lembranças dos outros. 

(HALBWACHS, 2006, p. 77) 

 

 Em vista disso, a ausência não seria completa, pois 

enquanto houver quem relembre certos fatos do passado, 

de alguma forma esses acontecimentos continuarão ligados 

à memória – no caso, coletiva. Em relação a avós, 

enquanto existirem familiares que relembrem suas histórias, 

elas não serão esquecidas, mesmo pelas gerações seguintes. 

Para corroborar com essa hipótese levantada, o narrador 

cita como exemplo a sua bisavó paterna, Salma, a qual ele 

nunca conheceu. Tudo o que se diz a respeito dela vem das 

histórias do pai e suas memórias de infância no Líbano. 

Para opor à imagem da avó do conto de García Márquez, 

a desconhecida bisavó libanesa era tida como um modelo 

para a família, a qual, por criar o neto órfão, “reunia os 

atributos de avó e mãe numa só mulher” (HATOUM, 

2013, p. 59). 

 Nesse ponto, é necessário atentar para o caminho 

percorrido pelo cronista em sua elegia/ode à figura 

matriarcal. Percebamos que as avós – ali exemplificadas 

por personagens literárias, passando pela anciã que guarda 

consigo as histórias de sua tribo, até chegar à Salma, avó-

mãe libanesa –  apresentaram em si características um tanto 

idealizadas. Mesmo o ponto negativo, como mimar os 

netos, não aparece de modo a desqualificar as avós, pois a 

maneira de se expressar do narrador é formulada de modo 

bastante eufêmico. Na verdade, o fato de que a única avó 

da crônica que realmente não possuía atributos de boa 

qualidade ser a personagem do contista colombiano 

fomenta, mesmo que indiretamente, a conjectura de que as 



 

 
[ 149 ] 

péssimas avós existem apenas na ficção. O introito da 

narrativa, como vimos, menciona rapidamente a 

personagem para logo em seguida contrapor ao fato de 

que a avó de García Márquez não era comparável à avó 

ficcional. Assim, fica evidente no discurso a disposição do 

narrador em argumentar em prol dessas senhoras 

“poderosas, ativas, afetuosas além da conta” (HATOUM, 

2013, p. 58). 

 Salma, a bisavó libanesa que carregava consigo a 

função de mãe e avó, é descrita por meio de um filtro 

nostálgico, quase onírico. Na construção da crônica, a 

menção a essa bisavó tem como possível intuito o de 

introduzir o interlocutor ao argumento final do narrador. 

Se a figura da avó era significativa para García Márquez, 

bem como para a indígena uanano, então ela também é 

importante para o “eu” que fala. Partindo do geral ao 

particular, a função de Salma é o de amarrar a tese de que 

avós são sim figuras relevantes na vida das pessoas, o que 

inclui o próprio narrador, que mesmo não tendo 

conhecido a bisavó em vida, recria a sua existência por 

intermédio das memórias do pai, num discurso 

demarcadamente sentimental: 

 

Meu pai contava que ela fazia uma 

armadilha para os passarinhos que 

frequentavam o pomar da casa da 

infância, em Beirute; de manhãzinha, 

os netos viam as tamareiras cheias de 

pássaros, os pés presos ao galho pela 

resina de uma fruta. Salma deixava a 

turma de crianças soltar as aves, 
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brincar com elas, engaiolá-las, fazer o 

diabo com os bichinhos. No almoço, 

os netos comiam outros pássaros, 

temperados com alho e limão; as 

crianças sequer suspeitavam da 

relação entre o cativeiro noturno das 

aves e o cardápio do almoço. Salma 

chorou quando meu pai, ainda 

jovem, migrou para o Brasil, onde 

viveu mais de meio século. 

(HATOUM, 2013, p. 59) 

 

 Por fim, após esse apanhado sobre as qualidades das 

avós, o narrador encerra a crônica formulando 

considerações sobre a saudade dos tempos em que passava 

as festividades ao lado da única avó que conheceu. Não 

temos tantos detalhes sobre a identidade desse ente 

familiar, apenas sabemos do carinho que ela despendia aos 

netos na época do Natal e que, em sua opinião, são bem-

aventurados aqueles que têm ambas as avós por 

companhia. Por conseguinte, ele nos relata também sobre 

um amigo que havia perdido a mãe recentemente e a 

reação do seu filho de cinco anos, que pensou no 

falecimento da sua avó como um sonho eterno. 

 Se levarmos para o lado da psicologia infantil, a 

reação do neto é muito natural. Segundo Torres (1999), 

uma criança de cinco anos ainda tem dificuldade em 

perceber a morte como algo definitivo, diferente dos 

adultos. Provavelmente, comparar o falecimento a um 

sonho, além de uma característica pueril do psiquismo 

impúbere, acaba também por ser um achado semântico 
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ingênuo e poético para um estado de coisas que 

normalmente suscita dor e sofrimento. Com essa imagem 

da criança diante da morte da avó, o narrador encerra 

acentuando o tom nostálgico da crônica, e afirma que isso 

é válido, “afinal, a nostalgia é também humana” 

(HATOUM, 2013, p. 60). 

 

Considerações finais  

 

  Logo, diante do exposto, com o fito de concluir esta 

verificação, retomamos à ideia de memória enquanto 

legado levantada nesta análise. Assim, sublinhamos a 

importância das histórias sobre o ente ausente aliadas a 

objetos que remetem a ele – legado físico –, como quando 

se diz que a figura da avó é “admirada nas fotografias dos 

álbuns de família” ou quando se fala da bisavó que ficou 

no Líbano, “mas dela ficaram fotos antigas e histórias que 

lampejam na minha memória” (HATOUM, 2013, p. 59). 

Nesse quesito, em paralelo à memória, cogitar que as 

fotografias são objetos úteis à rememoração pode parecer 

senso comum, afinal, a imagem está ligada ao momento 

em que foi registrada. Todavia, a própria menção à 

imagem fotográfica não é um recurso gratuito, posto que 

este é um objeto simbólico fortemente presentificado na 

prosa de Hatoum, afigurando-se no enredo de várias 

crônicas. 

Outrossim, todo o escrutínio que engendramos até 

aqui, tentou, na medida do possível, tecer uma 

investigação que compreendesse o cronismo hatouniano. 

Se concluímos essa tarefa com destreza ou incorremos em 

algum lapso, dependerá da compreensão que se pode ter 
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da nossa metodologia. Diversos são os caminhos que 

poderíamos ter tomado, as possibilidades se estendem ad 

infinitum. Assim, depois de todos esses esforços, 

conseguimos compreender, em partes, alguns aspectos do 

universo cronístico hatouniano – tarefa esta que poderá ser 

mais aprofundada a partir das futuras investigações que se 

derivem deste trabalho. 
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O NARRADOR E AS AMARRAS DAS 

„AFINIDADES ELETIVAS‟ 

Zelma Nascimento Silva Laurini - UNEMAT
19
 

  

A pessoa feliz não é a mais indicada para dirigir as felizes. 

(Ottilie – GOETHE) 

 

 

Introdução 

 

Goethe, mesmo estando no alto de seus 60 quando 

escreve Afinidades Eletivas, mostra quanto fôlego possuía 

ao escrever uma trama que vai além das fronteiras postas 

pelo sacramento do casamento e como o casal aristocrático 

vê tal compromisso assumido diante das leis religiosas. 

Todavia, muito há o que desvendar no enredo goethiano 

o qual tem um narrador que direciona o olhar do leitor 

dentro da narrativa, de modo, a construir uma confiança 

que não deixa margem para que seja questionado sobre o 

que está narrando, dando credibilidade ao enredo. 

A obra inicia com um casal aristocrático – Eduard 

Otto e Charlotte – que passam os dias com atividades 

corriqueiras, isto é, estavam envoltos em construções para 

transformar o ambiente em volta do castelo mais atrativo, 

objetivando ressaltar a beleza natural. No entanto, essa 

simetria é abalada quando Eduard conversa com a esposa 

                                                 
19 Artigo apresentado à Universidade Estadual de Mato Grosso, como 
exigência parcial para conclusão da disciplina: História e Teoria da Narrativa, 
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sobre trazer o amigo Capitão Otto para morar com eles, 

Charlotte não aceita muito bem a notícia, pois tem medo 

que a rotina do casal seja alterada. Entretanto, após 

algumas argumentações por parte do marido Charlotte 

concorda, porém, diz ao esposo que também gostaria de 

hospedar uma órfã e filha de sua melhor amiga – Ottilie. 

Com a chegada dos hóspedes o enredo sofre uma 

reviravolta não apenas na rotina, mas principalmente nos 

sentimentos do casal, posto que Edward apaixona-se por 

Ottilie e, por sua vez, Charlotte pelo Capitão.  Desse 

modo, a atração entre eles é incontrolável, colocando à 

prova o amor do casal anfitrião.  

Para os casais o sacramento do casamento não foi 

motivo de empecilho, principalmente para Eduard, pois ele 

acredita que existe uma solução para os obstáculos e, 

assim, propõe uma relação invertida, ou seja, que o 

Capitão ficasse com Charlotte e assumisse o filho, que foi 

batizado com o nome do pai – Otto, cujo nome é o 

mesmo do Capitão e de Eduard. 

No decorrer da trama há momentos intensos como 

a morte do bebê de Charlotte e Eduard, a criança morre de 

modo trágico quando está aos cuidados de Ottilie. Após a 

tragédia Ottilie sente-se culpada por tudo que tem feito e 

decide fazer voto de silêncio e, com o passar dos dias deixa 

de alimentar-se também e, essa atitude ocasiona a própria 

morte. 

A narrativa, dessa forma, aborda questões que não 

estão apenas na superfície do texto, o que é perceptível e 

encontra-se com facilidade no enredo. A narrativa 

goethiana esconde na profundeza das entrelinhas algo mais 
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complexo, de modo que não é possível perceber com a 

mesma facilidade diante do que já está posto.  

Assim, para Benjamin (2009), “há dados de uma 

obra que sempre permaneceram ocultos, pois os olhares 

sempre estarão sobre a verdade em movimento do que na 

verdade que está em repouso” (p.14). Isto é, para o crítico, 

o teor de verdade fica em segundo plano, ou seja, o teor 

factual sempre destaca porque está lá, é notório e existe na 

camada superior da narrativa com pontos óbvios. Já o teor 

de verdade é o que encontra-se no fundo em contraste 

com o que está explícito, é a profundeza do sentimento 

que fica escondido para não ser descoberto e muito menos 

julgado pelos demais. Em outras palavras, o casamento é o 

que mais se destaca como o teor factual da obra de 

Goethe. 

Diante dessa ideia, Benjamin (2009), diz que há um 

equívoco, uma vez que, o teor da verdade não é atingido 

quando pensa apenas no perceptível, outrossim, há muito 

mais a ser dito e discutido do que ater-se apenas na 

questão do casamento o qual está em evidência. É preciso 

mergulhar no enredo para alcançar a essência real da obra. 

Então, Goethe narra um mundo muito particular e 

esse particular é dividido. Não há a configuração do 

privado, haja vista que os envolvidos discutem 

abertamente cada passo a ser dado por cada um, não 

havendo segredos ou preocupações sobre a opinião dos 

outros, a experiência é dividida pelos personagens, 

contudo, não tem como saber qual é a tensão individual, 

posto que esse mundo é compartilhado pelo quarteto, em 

razão destes não estarem preocupados com o sacramento 

do casamento ou, se o relacionamento será considerado 
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“adúltero”. O ponto relevante é a satisfação do desejo de 

cada personagem envolvido e esses desejos vão além do 

sexual ou da fidelidade dos casais. 

 Ademais, as afinidades verbalizadas são filtradas, 

não há uma explosão; a racionalidade está sempre presente 

e as paixões passam também pelo filtro da mesma 

racionalidade, pois para a aristocracia o casamento é um 

contrato, o amor não é o ponto central, posto que os 

contratos possuem cláusulas, de modo que podem ser 

revistas e o adultério não é enfatizado na obra, o 

casamento é indissolúvel, todavia, a discussão de traição 

não é cogitada. 

Desse modo, há uma única perspectiva, a do 

narrador, que tudo sabe e vê. A partir dessa ideia, Tacca 

(1983) afirma que ao narrador não é permitida a falsidade, 

nem a dúvida, nem a interrogação, em consequência de 

que o narrador em terceira pessoa, aquele que predomina 

no mito, esconde-se por trás dos fatos sem se 

comprometer, ou melhor, não há possibilidade de duvidar 

do que está sendo narrado. 

Além disso, Hartog (1999) advoga que são os olhos 

daquele que vê a garantia do que é narrado, pois o olho 

fala e diz o visível, nesse caso, o narrador viu e o visto é 

traduzido em oralidade, ou seja, a visão do narrador 

determinará o extraordinário, ou ainda como mais e mais 

extraordinário do ponto de vista de um de nós. 

  Por conseguinte, temos o “discurso de outrem, na 

língua de outrem”, isto é, trata-se de um falar indireto. De 

acordo com Bakhtin (2010), o objeto da narração receberá 

enfoques diferentes advindos do entrelaçamento “de duas 
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intenções: a intenção direta do personagem que fala e a 

intenção refrangida do autor” (p.127). 

Logo, temos uma junção dialógica de duas 

linguagens e duas perspectivas, representada pela fusão das 

vozes, em outras palavras, tem se o relato do narrador 

autor, do narrador ou do narrador personagem.  

Por outro lado, Benjamin (1994), argumenta que, 

ao narrar é necessário que tenha experiência e domínio 

sobre o que está narrando, assim, o narrador de Goethe 

não dá abertura para duvidar do que está sendo dito pela 

naturalidade e racionalidade. Em suma, esse narrador vai 

conduzindo o leitor às atitudes das personagens de modo 

sutil, mantendo-se imparcial e não revelando o que pensa. 

Assim, o narrador descortina em doses 

homeopáticas as personalidades das personagens uma a 

uma, até chegar ao auge da narrativa. Suas revelações 

iniciam com a vida entediante de um casal que vive pela 

segunda vez um romance que foi interrompido ainda na 

juventude, desse modo, o narrador vai expondo os pontos 

que culminaram para o desfecho da obra. 

Destarte, o narrador inicia sua narrativa a partir da 

monotonia do casal Charlotte e Eduard que aparentemente 

vive um conto de fadas, uma vez que o relacionamento do 

casal já havia acontecido na juventude e fora interrompido 

por casamentos que aos olhos dos pais seriam mais 

frutíferos para ambos. Embora o casal vivesse 

harmoniosamente, faltava algo para apimentar a relação 

que tinha com os movimentos previsíveis, em razão de 

manterem uma rotina regada pela monotonia.   

Com a finalidade de romper a mesmice do casal, 

Ottilie e o Capitão entram na trama como simples 
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personagens objetivando serem acolhidos no castelo de 

Eduard e Charlotte, todavia, o verdadeiro motivo da 

presença de ambos o narrador esconde e, assim, vai 

construindo a confiança entre as personagens masculinas de 

acordo com as construções que são executadas aos 

arredores da casa principal. 

Sob outro ângulo, o narrador apresenta-os 

individualmente, de modo que os argumentos utilizados 

pelos cônjuges para hospedarem os futuros membros que 

viverão no castelo são os mais variados possíveis, porém 

com certeza que o outro em momento algum discordaria, 

pois, os argumentos são fortes não havendo a possibilidade 

de serem insensíveis diante daqueles que precisam de 

ajuda. 

Consequentemente, temos o início de uma trama 

que aborda questões delicadas a serem discutidas, ou até 

mesmo, aceitas em um enredo do século XIX, em virtude 

de trazer o casamento em um patamar inferior ao pensado 

pela sociedade vigente. 

 Partindo dessa discussão, é importante observar que 

o narrador vai traçando o enredo perspicazmente, pois ao 

entrelaçar as personagens para que a reação química entre 

eles ocorra, visto que, não há como ser questionada a 

paixão que alimenta o desejo da carne e da alma, 

tornando o que é evidente em teor factual ao invés de teor 

de verdade.  

 Inegavelmente, Goethe constrói seus personagens 

com muita perspicácia, não pensou apenas na 

personalidade de cada um mas também nos nomes das 

personagens femininas e, principalmente um cuidado 

especial com os nomes masculinos, no qual, uma mera 
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coincidência pode transformar em uma solução para as 

especulações que por ventura possa surgir.  

Diante dessa ideia, Benjamin (2009) argumenta que 

apenas o nome de Eduard não tem uma explicação, visto 

que simplesmente fora escolhido pela sonoridade, todavia, 

as letras “E” e “O” gravadas, na taça, seriam supostamente 

as iniciais do nome de seu dono, do barão.  

 

Ele então esvaziou num só gole a sua 

taça, de cristal bem polido, 

arremessando-a para o ar, pois é uma 

grande demonstração de alegria 

destruir-se o copo usado na 

comemoração. Mas desta vez 

ocorreu o contrário: a taça não caiu 

no chão, e isso não foi nenhum 

milagre. [...] segurando-a firmemente 

e, então, todos viram nela gravadas 

as letras E e O graciosamente 

entrelaçadas: era uma das taças feitas 

para Eduard, em sua juventude 

(GOETHE, 1998, p.80). 

 

Diante disso, temos um sinal de que não é apenas 

uma identificação de propriedade, mas uma mensagem de 

algo a ser revelado no decorrer da narrativa. A partir dessa 

argumentação, entende-se que não se pode crer em pura 

coincidência de nomes, posto que, o Capitão tem o 

mesmo nome de Eduard e também a letra “O” remete a 

Ottilie, como se as iniciais fossem um prenúncio do que 

fosse acontecer no decorrer da narrativa.  
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Neste contexto, o autor inicia a formação de um 

grupo que não tem nada de por acaso, pois cada membro 

já possui seu papel na trama. Goethe faz a escolha de 

envolver um quarteto amoroso ao contrário de outras 

tramas formadas por um triângulo como a obra de 

Gustave Flaubert – Madame Bovary -, ou até mesmo, 

Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis. 

 Ademais, é perceptível que as relações dar-se-ão 

através das “[...] naturezas que, ao se encontrarem, se 

ligam de imediato, determinando-se mutuamente, 

chamamos “afins”” (GOETHE, 1998, p.51), ou seja, 

selecionadas pelo viés das características em comum, 

todavia, “[...] há também, em nosso mundo químico, 

elementos para juntar aquilo que se repelem mutuamente 

[...] justamente dessa forma que podem surgir entre as 

pessoas amizades verdadeiramente significativas, pois 

características opostas tornam possível uma união íntima” 

(GOETHE, 1998, p.51). Logo, torna-se perceptível que as 

escolhas são advindas quimicamente da relação direta entre 

os envolvidos. Ideia essa que encontramos no fragmento 

abaixo:  

 

Se não estiver enganado – disse 

Eduard sorrindo -, há um pouco de 

malícia por trás de suas palavras. 

Confesse a sua traquinice. Em última 

análise, sou, aos seus olhos, a calma 

que o Capitão, como ácido sulfúrico, 

apanhou e afastou de sua agradável 

companhia, transformando-me em 

gesso refratário. 
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- Se a sua consciência - replicou 

Charlotte – sugere-lhe tais conclusões, 

eu posso então ficar tranquila. Essas 

alegorias são graciosas e divertidas, e 

quem não gosta de brincar com as 

semelhanças? Entretanto o ser 

humano está muitos degraus acima 

de tais elementos e, se nesse caso tem 

sido tão liberal com essas belas 

palavras “escolhas” e “afinidades 

eletivas”, ele fará bem em voltar-se 

para si mesmo e desse modo refletir 

bem sobre o valor dessas expressões. 

Infelizmente conheço muitos casos 

em que a união íntima e 

aparentemente indissolúvel de dois 

seres foi desfeita pela junção 

ocasional de um terceiro, lançando 

num imenso vazio um dos membros 

de tão bela união.  

- Nesse caso, os químicos são muito 

mais galantes; - disse Eduard – eles 

agregam um quarto elemento para 

que nenhum fique imune. 

- Mas claro! – exclamou o Capitão – 

esses casos são, sem dúvida, os mais 

significativos e curiosos; através deles 

pode-se realmente demonstrar a 

atração, a afinidade, esse abandono e 

essa junção entrecruzando-se; neles 

vêem-se os quatro seres, unidos até 
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então dois a dois, que entrando em 

contanto, abandonam a sua união 

anterior e formam novas. Nesse ato 

de largar e prender, nessa fuga e 

nessa busca, julgamos ver realmente 

uma determinação mais elevada; 

atribuímos a esses seres uma espécie 

de vontade e preferência, e assim, 

consideramos plenamente justificado 

o termo técnico “afinidades eletivas”. 

(GOETHE, 1998, p.52) 

 

Outrossim, o narrador volta o olhar para o Capitão 

e Ottilie, transformando-os em um suposto casal, de modo 

que utiliza os fenômenos químicos de separação e atração 

para explicar os sentimentos que estão ocorrendo entre 

eles e, apesar de serem um fenômeno da natureza, as 

personagens Eduard, Charlotte e o Capitão acabam 

interpretando sua situação de acordo com essa concepção, 

conforme o que vivenciamos na passagem da obra:  

 

[...]Imaginem um A intimamente 

ligado a B e incapaz de se separar 

dele, nem pela força; suponham um 

C que esteja na mesma situação com 

um D; coloquem então os dois pares 

em contato; A atirar-se-á para D, e C 

para B, sem que se possa afirmar 

quem abandonou quem e se uniu ao 

outro primeiro. [...] Você, Charlotte, 

representa A, e eu o seu B, visto que 
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na verdade estou ligado a você e a 

sigo como o B ao A. O C é 

evidentemente o Capitão, que agora 

está de certo modo me afastando de 

você. Bem, para que não fique na 

incerteza, é justo que se procure um 

D para você, e esse será sem dúvida a 

amável Ottilie, cuja vinda você não 

pode mais protelar. (GOETHE, 1998, 

p.54) 

 

Sendo assim, a química é o elo entre eles e, 

portanto, acreditam que as próximas decisões estarão sobre 

controle, pois todos sabiam exatamente qual era a função 

de cada um dentro das amarras produzidas por eles, não 

dando margem para futuros questionamentos, pois a 

escolha já tinha ocorrido, sendo assim, bastava apenas 

seguir adiante. A força dessas atrações leva-os a tomar 

decisões que nunca resolvem as desavenças que surgem. 

Dessa forma, os desejos que estão adormecidos 

surgem fulminantes, como fogo na alma. Em síntese, essas 

personagens aparecem em um momento em que o casal 

está em discordância sobre hospedar ou não o Capitão. 

Observa-se que Charlotte espera o momento oportuno 

para comunicar ao esposo o desejo de trazer Ottilie para 

viver com eles e, o mais intrigante é que as personagens já 

estiveram juntas quando Eduard estava a procura de uma 

nova esposa. 

 Na ocasião, Charlotte gostaria que Eduard casasse 

com Ottilie, é nesse momento que o narrador enfatiza a 

ausência de interesse de Eduard por Ottilie e deixa a 
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paixão da juventude falar mais alto. Contudo, Ottilie é 

uma personagem que o leitor conhece através de outras 

personagens, pois durante a primeira parte do romance 

muito pouco se sabe sobre a personalidade dela e, também 

dos interesses dessa personagem que chega alterando o 

andamento do enredo. 

Isto posto, o narrador vai nos apresentando Ottilie 

sutilmente no decorrer da narrativa; são como pinceladas 

surrealistas do artista em sua tela, visto que não a descreve 

totalmente, deixa-nos  pistas de suas características físicas e 

de sua personalidade como podemos observar: 

 

Simpatia da mãe (...) bonita (...) 

(p.31) - Os olhos têm beleza especial 

(p.32) - Modesta e solicita (p.42) - 

Bela e amável (p.43) - Agradável e 

comunicativa (p.59) - Obsequiosa 

gentil (p.67) - Mulher mais dedicada 

que o tocara (p.69) - Agradável e 

comunicativa (p.59) - Obsequiosa, 

gentil (p.67) - Mulher mais dedicada 

que o tocara (p.69) - 

Comportamento calmo e seguro 

(p.74) - Puro e bom (p.82) - 

Sensibilidade vivaz (p.93) - 

Sensibilidade vivaz (p.93) - Tímida 

(p.180). 

 

 Logo, é notório que temos uma personagem com 

grandes atributos, todavia, o narrador não expõe sua 

opinião abertamente, faz de modo indireto através das 
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personagens que compõem o quarteto amoroso e por essa 

razão muitos acreditam que ela não tem personalidade, já 

que sempre esteve na sombra de Luciane, uma jovem que 

sobressai em todas as atividades que são propostas e por 

mais que Ottilie se esforce, é invisível para as colegas de 

internato e para a diretora da instituição. Dessa forma, a 

personagem aparenta não possuir personalidade própria, 

mas suas atitudes não contradizem com o que é dito sobre 

ela.   

Em contrapartida, a dedicação de Ottilie por 

Charlotte, demonstra uma dependência que vai além da 

gratidão por ter sido amparada por Charlotte após o 

falecimento da mãe, uma vez que o desejo de agradá-la é 

tão grande quanto o de agradar Eduard. No entanto, a 

relação entre as mulheres é de complementar uma a outra, 

com propósito de preencher os hiatos existentes em suas 

vidas, isso diante de um objeto que, em um primeiro 

momento, é almejado por ambas. No entanto, Goethe 

escreve sobre a forma de amar que muitas vezes está fora 

da compreensão de quem lê, como escreve Benjamin “é o 

teor do conteúdo ao invés do teor da verdade”.  

Se afastarmos do conceito apontado anteriormente 

por Benjamin, temos uma moça que sempre estudou em 

internatos para mulheres, todavia não estando preparada 

para as mazelas da vida e, que pela primeira vez, vê-se 

diante de um homem jovem e galante, à vista disso, não 

consegue apenas servir através de seus afazeres domésticos, 

portanto, acrescenta o “amor”. 

 Amar é um sentimento expresso pelas atitudes 

diante de quem é amado e muitas vezes não é 

compreendido pelos que estão a sua volta, dessa maneira, 
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temos o amor de Ottilie por Eduard que é puro, meigo e 

ingênuo, dando abertura para ser questionado, pois 

Eduard é um cavaleiro e galanteador que já teve suas 

experiências sexuais e encontra-se diante de alguém 

considerada uma folha em branco no ato de amar e, vê 

uma oportunidade de moldar a seu jeito.  

O narrador mais uma vez expõe uma situação 

pensada por muitos, em que gostariam de corrigir os 

defeitos e ressaltar as qualidades da pessoa amada, mas que 

não são transformados em atos, contudo, a personagem 

Eduard começa a sua “construção” mais ousada, a de 

construir o outro a sua maneira, isenta dos defeitos que 

não são ou são tolerados por ele, uma construção de si 

mesmo, ou seja, o seu “eu” no outro, não apenas em 

atitudes, mas, também, no querer. 

 

[...]Os ouvintes ficaram admirados e 

surpresos pela perfeição com que ela 

estudara sozinha a peça musical e 

ainda mais pela facilidade de se 

adaptar ao modo de Eduard tocar. 

(GOETHE, 1998, p.74) 

Eduard não sabia o que responder. 

Olhou para ela e depois para a cópia. 

As primeiras folhas estavam escritas 

com maior zelo, por uma delicada 

mão feminina; depois parecia que os 

traços iam se modificando, tornando-

se mais leves e soltos. Mas que 

surpresa a sua ao passar os olhos 

pelas últimas páginas! 
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- Por Deus! – exclamou - o que é isso? 

É a minha letra! – olhou para ela e 

novamente para as folhas; sobretudo 

o final era como se ele mesmo tivesse 

escrito. (GOETHE, 1998, p.100) 

 

Nesse ínterim, o destino dos casais é discutido 

abertamente entre três membros havendo uma exclusão de 

Ottilie desse processo, construindo um mundo paralelo ao 

da realidade. De acordo com Bakhtin (2010), esse mundo 

criado é o cronotopo, por conseguinte, entendido em toda 

a sua relação com a teoria da relatividade de Einstein, em 

que foi introduzido para indicar a interdependência entre 

o tempo e o espaço, e com a biologia.  

Em contrapartida, nos estudos literários, o 

cronotopo é entendido como uma “categoria conteudístico 

formal” para examinar o processo de assimilação do 

tempo no espaço, como se o tempo se tornasse visível, 

transformando-se na quarta dimensão do espaço, ou para 

usar a notável metáfora bakhtiniana, “o tempo se derrama 

no espaço e flui por ele”, logo o cronotopo tem a função 

de centro organizador dos principais acontecimentos 

temáticos, por conseguinte, os nós do enredo são atados e 

desatados. 

 Além disso, a relação cronotrópica é marcada pelo 

agir e, a ação da personagem é desencadeadora no evoluir 

do tempo e da construção do espaço de acontecimentos. 

Nesse caso, uma postura estática simbolizaria a supremacia 

do superego, as instâncias mentais estabelecem as relações 

do certo e do errado, do justo e do injusto, do legal e do 

ilegal quando a personagem age, faz o tempo ao redor de 
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si mover e estabelecer outras relações temporais que ligam 

as demais personagens. 

Todavia, quando o tempo para, o movimento ao 

redor e as inter-relações pessoais cessam de acontecer, 

desse modo, a relação de tempo é dada pela personagem 

principal, independentemente de seu caráter, em razão da 

personagem ser o foco da narrativa e a narrativa em si. 

 Em síntese, a luz do romance leva o leitor a ater-se 

em três personagens, os responsáveis em discutir o destino 

dos envolvidos e o mundo construído por eles, além disso, 

somente na segunda parte do romance que encontramos a 

fala de Ottilie, pois, até então, o que era pensado por ela, 

não é sabido pelo leitor, visto que, a voz para a 

protagonista ainda não tinha sido concedida. 

 Por conseguinte, temos o homem que fala e, 

Bakhtin (2010) advoga que “o homem no romance é 

essencialmente o homem que fala”, ou seja, que mostra o 

seu discurso original, a linguagem, porquanto, “não é 

possível representar adequadamente o mundo ideológico 

de outrem, sem lhe dar sua própria ressonância, sem 

descobrir palavras” (p.137), de maneira que as palavras 

expressas podem realmente representar os pensamentos, 

mesmo que sejam confundidas com as palavras do autor. 

 Dessa forma, a personagem que menos fala se 

expressa através da escrita, e o diário é o meio de 

comunicação escolhido. Todavia, o diário não é escrito 

para o outro, pois funciona da mesma forma de 

monólogo, visto que nesse escrito a personagem inclui a 

carga pesada do exposto. E ao escrever um diário tem-se a 

forma de revelar o verdadeiro eu, expor o irrevelável a 

outras pessoas. Logo, dispomos de uma personagem que 
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volta para si mesma, buscando desabafar de modo 

diferente, isto é, procura conforto íntimo sem mostrar-se 

aos outros, livrando assim do julgamento das demais 

personagens. 

 Contudo, o diário da personagem não tem uma 

visão nada simplista, com atividades cotidianas, ou até 

mesmo fatos que são considerados importantes e há a 

necessidade de emoldurar e, assim, reviver todas às vezes 

em que for lido. No entanto, a escrita trata de uma seleção 

de pensamentos considerados importantes apenas para 

quem escreve, pois podemos observar que o discurso 

escrito pela personagem não está relacionado às questões 

cotidianas, ao contrário é voltado muito mais para 

reflexões. 

 Destarte, as pistas deixadas pelo narrador são várias, 

dentre elas têm-se a intensificação do desejo de Eduard e 

Charlotte, quando querem estar com os seus novos 

amores.  

 

Na penumbra, porém, as suas 

inclinações interiores e as suas 

fantasias afirmaram os seus direitos 

sobre a realidade, era Ottilie quem 

Eduard estreitava em seus braços, e 

na alma de Charlotte pairava a 

imagem do Capitão, ora longe, ora 

mais perto, e, desse modo bastante 

singular, o presente e o ausente se 

entrelaçavam com o encanto e 

voluptuosidade.  (GOETHE, 1998, 

p.98) 
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Desse modo, o narrador vai direcionando para as 

decisões finais, uma vez que as atitudes das personagens 

vão ficando cada vez mais evidentes.  Portanto, para 

apimentar a trama, o narrador deixa em evidência a noite 

de amor entre o casal Charlotte, que recebe o esposo, mas 

deseja o Capitão e Eduard, por sua vez, toma a esposa em 

seus braços, mas no coração e na mente tem Ottilie, e 

como fruto dessa relação sexual nasce o filho do casal (cujo 

nome escolhido foi o mesmo do pai - Otto), que possui 

traços tanto do Capitão quanto de Ottilie. 

 

Viam nela um menino maravilhoso, 

um menino prodígio, cuja 

contemplação era extremamente 

agradável por seu tamanho, suas 

proporções, suas forças e saúde; e o 

que causava ainda maior admiração 

era aquela dupla semelhança, cada 

vez mais acentuada. Por suas afeiçoes 

e pelo conjunto de sua figura, 

parecia-se cada vez mais com o 

Capitão; os olhos se distinguiam cada 

vez menos dos de Ottilie. (GOETHE, 

1998, p.221) 

 

Para Benjamin (2009), o filho de Charlotte nasce de 

uma mentira, visto que, “era Ottilie quem Eduard 

estreitava em seus braços, e na alma de Charlotte pairava a 

imagem do Capitão” (GOETHE, 1998, p.98) e, por essa 

razão os traços do Capitão e de Ottilie no bebê. Assim 
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sendo, o desejo de possuir os amantes sobressai as 

características transmitidas geneticamente, dessa maneira, 

os traços e os olhos não remetem apenas às pessoas 

amadas, mas o amor refletido na face do outro, na face do 

recém-nascido. 

 Neste entrelace, o narrador vai conduzindo as 

amarras do enredo e é perceptível o amor de Ottilie pelo 

filho de Eduard e tendo como propósito agradá-lo, 

transforma-se em uma mãe para o bebê. Podemos 

perceber que o narrador envolve os personagens em 

ambientes bucólicos dando a entender que no final da 

narrativa os casais seriam felizes já que todas as atividades 

estariam sobre o controle do quarteto amoroso. Contudo, 

o narrador surpreende o leitor: a morte súbita e trágica do 

bebê dá uma reviravolta nas ações das personagens.  

 Para Benjamin (2009) 

 

Toda escolha, considerada a partir do 

destino, é “cega” e conduz, 

cegamente, à desgraça. De forma 

bem poderosa, a lei transgredida 

opõe-se à escolha exigindo o 

sacrifício com vistas à expiação do 

casamento abalado. Sob o arquétipo 

mítico do sacrifício, consuma-se 

então nesse destino o simbolismo da 

morte. Ottilie está predestinada a 

isso. (p.34) 

 

Logo, fica premeditada a morte de Ottilie, todavia, 

ainda não é possível prever quando e como vai ocorrer, já 
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que o narrador retoma os primeiros símbolos antes 

apresentados dentro da narrativa, como por exemplo, o 

baú que ganhou de Eduard em seu aniversário. Até então, 

não é percebido que os cortes de tecido que estavam 

dentro do baú já era um indício de que algo ruim estava 

por ocorrer, pois pode ser visto como tecido para a 

“mortalha” de Ottilie. 

Dessa forma, inicia um flagelo por parte da 

personagem, todavia, não há uma punição da carne 

apenas, mas um sacrifício do corpo através do jejum e do 

silêncio, uma busca para purificar-se e corrigir os erros 

cometidos e a persistência do sacrifício ocasiona a morte da 

personagem. 

Com a morte de Ottilie temos duas vertentes postas 

no enredo. A primeira chama-se responsabilidade, ou seja, 

a culpa   foi tanta que a única forma de se redimir é 

tirando a própria vida; a segunda que, com a morte, todas 

as decisões certas ou erradas seriam esquecidas.  No 

entanto, Benjamin (2009) advoga que a morte de Ottile é 

um sacrifício mítico e, assim, mostra toda a essência de 

Ottilie, que morre como “vítima do destino (...) mas sim 

de forma mais implacável, mais precisamente, como a 

vítima que redime os culpados” (p.35). 

Percebe-se que a morte de Ottilie muda todo o foco 

e transforma um suicídio em morte de mártir: 

 

Queridos amigos, por que devo dizer 

expressamente o que já é óbvio? 

Desviei-me do meu caminho e não 

haverei de retomá-lo. Um demônio 

hostil está exercendo um poder sobre 
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mim e de fora parece impedir-me até 

de encontrar a harmonia comigo 

mesma. (GOETHE, 1998, p.252) 

 

Percebemos o suposto objetivo de purificar as 

próprias atitudes e, ao mesmo tempo, deixa rastro de 

pureza para que outros possam arrepender-se do que 

fizeram e retomarem os caminhos que abandonaram. 

Nessa situação não morre por amor, mas, sim, por remorso 

do que foi feito.  

Interessante observar que, da mesma forma, Eduard 

não consegue prosseguir com a própria vida sem a 

presença de Ottilie, não aceita a ausência daquela que era 

a razão de sua felicidade e, assim, trilha o mesmo caminho 

da amada: 

 

Mas, de tempos em tempos, era 

tomado de inquietação e então pedia 

algo para comer e recomeçava a 

falar. 

- Ah! Disse uma vez ao Major, quase 

sempre ao seu lado. – Como sou 

infeliz! Toda a minha busca não passa 

de uma imitação, de um esforço 

inútil! O que para ela foi bem-

aventurança, para mim é tormento; 

e, no entanto, é em nome desta bem-

aventurança que devo aceitar esse 

tormento. Preciso segui-la, e por esse 

caminho, mas a minha natureza e a 

minha promessa impedem-me. É uma 
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tarefa terrível imitar o imitável. 

Percebo muito bem, meu amigo, é 

preciso genialidade para tudo, 

inclusive para o martírio. (GOETHE, 

1998, p.265) 

 

 Percebemos que Eduard santifica Ottilie, 

principalmente pela sua atitude e perseverança em manter 

sua decisão em calar-se e não se alimentar, porém, Eduard 

persiste em trilhar o mesmo caminho do imitável e, vê a 

morte como a única opção para estar novamente ao lado 

da amada. 

 Ao iniciarmos a leitura da obra temos 

aparentemente como os protagonistas Charlotte e Eduard 

e todas as atividades girarão em torno deles, todavia, no 

decorrer da narrativa o narrador muda o foco 

direcionando-o para Ottilie e Eduard, dando uma 

reviravolta no enredo, e assim, quando Ottilie morre, 

Eduard não consegue viver com a solidão deixada pela 

amada e toma a decisão de não viver sem a companhia 

daquela que a fez muito feliz.  Diante dessa reflexão, 

tornar-se-ia relevante observar que Benjamin e todos os 

críticos mencionados por ele, não abordam a morte de 

Eduard como se não tivesse significância diante da morte 

de Ottilie que era pura e ingênua aos olhos dos 

personagens. Outrossim, temos mais um ponto de teor de 

verdade, ou seja, toda a crítica passa a abordar a morte do 

que está no teor factual e esquece o que está na segunda 

camada, em suma, mais uma vez temos o que foi dito pelo 

próprio Goethe apud Benjamin (2009): há muitas coisas 
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em uma obra que seria impossível descobrir com apenas 

uma leitura. 
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