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PREFÁCIO 

 

Márcia Dias dos Santos
1
 

Universidade Federal de Rondônia – UNIR 

Campus Guajará-Mirim 

 

 A presente edição da obra Retextualização, nesta 5ª 

edição abordará os aspectos educativos, artístico-literários 

e descoloniais e conta com valiosos sete artigos e um 

ensaio escritos por pesquisadores e pesquisadoras de 

várias regiões do Brasil. 

 As pesquisadoras Antonia Cristina Valentim da Luz 

(UFMT) e Deise Leite Bitencourt Friedrich (IFRS), no 

capítulo 1, intitulado PROCESSOS DE 

RETEXTUALIZAÇÃO PRESENTES NO SEMINÁRIO 

ACADÊMICO abrem este livro e trazem reflexões e 

resultados de uma pesquisa realizada em quatro cursos de 

Bacharelado da Universidade Federal de Mato 

Grosso/campus Cuiabá, quais sejam: Ciência e Tecnologia 

de Alimentos, Engenharia Elétrica, Psicologia e Sistemas de 

Informação. Na pesquisa, discutem sobre os processos de 

retextualização presentes no Seminário Acadêmico.  O 

                                                             
1 Poeta, escritora, professora universitária, doutoranda em Estudos 
Literários-UFU; Mestre em Ciência da Linguagem-UNIR; Especialista em 
Literatura infantojuvenil-Faculdade Única e em Linguagem e Educação-
UNIR e graduada em Letras-UNIR. Atualmente desenvolve suas atividades 
no Departamento Acadêmico de Ciências da Linguagem-DACL - Campus de 
Guajará-Mirim da UNIR. É membro da Academia Guajaramirense de Letras-
AGL e integra o Grupo de Pesquisa Poesia Contemporânea de Autoria 
Feminina do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil-GPFENNCO/UNIR. 
Entre as diversas publicações acadêmicas e literárias destacam-se da sua 
autoria: “Onde mora a poesia? Palavrinhas para crianças de todas as 
estações” (2020) e “Os (des) ajustes da palavra” (2019) ambos publicados 
pela Temática Editora. http://lattes.cnpq.br/2106406700714396. E-mail: 
marcia.santos@unir.br  

http://lattes.cnpq.br/2106406700714396
mailto:marcia.santos@unir.br
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objetivo do estudo foi evidenciar os processos de 

retextualização presentes na preparação e na apresentação 

do gênero, investigando as dificuldades encontradas pelos 

graduandos nestas duas etapas.  Para tanto, adotaram a 

metodologia qualitativa ao analisar os relatos dos sujeitos. 

As reflexões que partiram das análises apontam para a 

necessidade de sistematização e ensino do gênero oral em 

foco. 

No segundo capítulo, sob o título ―ATRÁS DA 

PORTA‖: CENAS CINEMATOGRÁFICAS INTIMISTAS DE 

SOLIDÃO, o pesquisador, Bento Matias Gonzaga Filho 

(UNEMAT) buscou evidenciar e exercitar a percepção de 

cenas de cinema na letra da canção ―Atrás da porta‖, de 

1972, composta por Chico Buarque de Hollanda.  Através 

dessa luz,  discutiu a solidão intimista da personagem da 

mulher. Segundo Adélia Bezerra de Meneses (2001, p. 94) 

―a separação do casal é mostrada quase que 

cinematograficamente, pelo movimento de 

distanciamento da mulher em relação ao homem, como 

que focalizado por uma câmera de cinema‖. A voz 

feminina abafada, suscitando cenas de um filme, é 

constante como algo íntimo, grão do corpo, em toda a 

composição de ―Atrás da porta‖. Na última estrofe,  ela é 

a extensão imagética do dilaceramento da mulher 

abandonada e humilhada, mas é ao mesmo tempo, a 

possibilidade do grito, da expressão, do transbordamento 

no gesto dramático.  Chico Buarque demonstra o apuro 

com o sentido do verso e a imagética a ser despertada no 

leitor ou ouvinte da canção, como se fosse a montagem 

de um filme, muito discutida nos textos de Sergei 

Eisenstein. Há a quebra e o conjunto ao mesmo tempo, o 

não paralelismo e a síntese.  As imagens cinematográficas 

são decantadas pelo verso. 
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O capítulo três, REVISITAÇÃO E 

DESCONSTRUÇÃO DO MITO DAS ICAMIABAS NA 

OBRA PEQUENAS GUERREIRAS DE YAGUARÊ YAMÃ de 

Delma Pacheco Sicsú (UEA) e Luis Alberto Mendes de 

Carvalho (UEA), os autores dialogam acerca do mito das 

Icamiabas entre a versão produzida por Frei Gaspar de 

Carvajal e a versão do escritor indígena Yaguarê Yamã. 

Nesta discussão, problematizam a respeito da condição da 

mulher indígena e a função ideológica do mito, 

contrapondo o relato de Carvajal com a obra Pequenas 

Guerreiras de Yaguarê Yamã. Desse modo, as temáticas 

em tela são orquestradas a partir da revisitação e 

desconstrução do mito original presente em Carvajal. Os 

estudos de Jacques Derrida (2014; 2017), portanto, foram 

de suma importância para consistência desse trabalho, 

pois neles se encontram as bases fundamentais sobre a 

desconstrução a que farão menção. Tomaram de igual 

modo, como suporte teórico, os estudos de Campbell 

(1990), Mbembe (2014), Kopenawa (2015), Cassirer 

(2011), entre outros. 

O pesquisador, Jesuino Arvelino Pinto (UNEMAT) 

e a pesquisadora Julianna Alves Bahia (UNEMAT) no 

capítulo seguinte, LITERATURA, HISTÓRIA E POLÍTICA 

NO ROMANCE PREDADORES:O PROCESSO DE 

(DES)(RE)CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA analisam o 

romance Predadores, de Pepetela, buscando apreender as 

formas de representação da condição itinerante que 

muitos grupos sociais se submetem em função das 

consequências de revoltas e guerras, modos de governo 

autoritários e mesmo de acidentes naturais. Ainda,  

refletem sobre a reestruturação das memórias na 

formação da identidade de um povo, tendo a 

personagem central, Vladimiro Caposso, como elemento 

catalisador da trama demarcada pelo período de 1974 a 
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2004, compreendendo trinta anos, a partir das lutas finais 

pela Independência de Angola. Nesse sentido, acreditam 

que a literatura pode servir de ferramenta de registro e 

manutenção dos costumes e tradições dominantes, uma 

vez que o discurso se materializa na oralidade e na escrita, 

que perpassam a História da evolução do homem como 

ser social. O suporte teórico do trabalho constitui-se em 

estudos que permeiam a relação Literatura, História, 

Política e Sociedade, perpassando pelas acepções de 

memória e identidade, como: Mata (1993), Candido 

(1976, 1989), Barthes (1988), Carvalho (2010), Hall 

(2006), Ricoeur (2007), Lukács (2000) dentre outros. No 

que tange à formação da identidade cultural, a literatura 

traduz peculiaridades locais, manifestando os traços do 

momento histórico e da realidade social nela abordados. 

Em NOS CAMINHOS DA RESISTÊNCIA: A 

POÉTICA CASALDALIANA E A FORTUNA CRÍTICA, os 

pesquisadores Marcos Fabio da Silva (UNEMAT) e 

Henrique Roriz Aarestrup Alves (UNEMAT) apresentam 

uma parte expressiva da fortuna crítica produzida a partir 

de estudos da obra de Pedro Casaldáliga, com o objetivo 

de identificar os gêneros, temáticas e imagens recorrentes 

para, assim, delinear as características fundamentais da 

poética contemporânea de resistência presentes nas obras 

do autor. 

 O pesquisador Néstor Raúl González Gutiérrez, no 

penúltimo capítulo desta edição, sob o título: 

LITERATURA E OUTRAS ARTES: A CONSTRUÇÃO DA 

IDENTIDADE DE GÊNERO EM PRODUÇÕES FRANCO-

LUSÓFONAS, analisa a construção da identidade de 

gênero a partir das perspectivas biopsicossociais nos 

contos ―Maria Rapaz‖, de Rosario Ngunza, e ―Isaltina 

Campo Belo‖, de Conceição Evaristo e na produção 

cinematográfica francesa Tomboy, de Céline Sciamma.  
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Após o estudo das obras, debate a dicotomia gênero e 

sexo compara as obras reforçando temas como: a 

construção da identidade de gênero na infância, o corpo 

como elemento diferenciador biológico e cultural, a 

sociedade como moduladora das condutas e a violência 

de gênero como eixo transgressor da intolerância social. 

 Encerrando a sessão dos artigos resultantes de 

pesquisas de revisão bibliográficas e/ou aplicadas, a tríade, 

Rilane Silva Reverdito Geminiano (UNESP)  

Sueli Guadelupe de Lima Mendonça (UNESP) e Luciana 

Raimunda de Lana Costa (UNEMAT), no capítulo, 

CIÊNCIA E EXPERIÊNCIA: CAMINHOS QUE SE CRUZAM 

NAS ALDEIAS DOS KATITÃULHU apresentam a escola 

como a principal precursora da mudança de perspectiva 

de todo ser humano, pois por meio dela se discute 

possibilidades de novos caminhos e tem por missão fazer 

a passagem para novos conhecimentos, novas tradições e 

novas linguagens. A partir de demandas de implantação 

de escolas indígenas, acreditam haver empecilhos tanto 

institucionais quanto culturais e ideológicos que impõem 

dificuldades para que o ameríndio tenha acesso à 

educação dentro da sua comunidade. A questão cultural e 

o entrave com o ensino científico oficial são uma das 

situações que se apresentam em debate para que a 

educação se torne um direito efetivo para a comunidade 

indígena. A dominação social e territorial persiste em 

transpor-se também para o âmbito de dominância do 

conhecimento. Neste sentido, o texto discute ainda, a 

implantação/implementação escolar no espaço das 

comunidades indígenas para além das regras do não 

indígena (horário, calendário, currículo e profissionais) 

para que a sua cultura e tradicionalidade sejam 

perpetuadas e difundidas com os novos povos. 
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 No ensaio ANÁLISE MILTONIANA NO CLÁSSICO 

DA FICÇÃO CIENTÍFICA ―20 MIL LÉGUAS 

SUBMARINAS‖ DE JÚLIO VERNE, o pesquisador, Tito 

José de Barba Avaroma apresenta o professor de 

geografia como transformador e transmissor de 

conhecimento, podendo usar as maneiras metodológicas 

mais significativas e que demonstram resultados 

satisfatórios no ensino-aprendizado, a utilização da leitura 

como método humanístico de tornar o educando 

autônomo. O incentivo a leituras de gêneros textuais 

variados pode ser um fator primordial no reconhecimento 

das múltiplas formas de expressão da escrita e que o 

professor pode ser um elemento fundamental na vida e 

na construção socioeducativa do indivíduo. Analisa a obra 

clássica de ficção científica de Júlio Verne – Vinte Mil 

Léguas Submarinas caracterizando-a como uma indicação 

de leitura primordial na construção de aulas de geografia 

envolvendo a leitura.  

 Nesse cenário, cumpre-se mais uma etapa na busca 

da socialização do conhecimento e do saber humano, por 

meio dos mais variados temas resultantes de pesquisas 

diversas nas áreas de Humanidades e Artes. 

 

 

Parabéns aos autores, autoras e ao organizador. 

Boa leitura! 
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PROCESSOS DE RETEXTUALIZAÇÃO PRESENTES 

NO SEMINÁRIO ACADÊMICO 

Palavras-chave: Retextualização. Seminário Acadêmico. Gêneros orais. 

 

Antonia Cristina Valentim da Luz - UFMT 

Deise Leite Bitencourt Friedrich - IFRS 

 

 

Considerações iniciais 

 

 O estudo da oralidade, dos letramentos e do 

ensino por meio dos gêneros textuais não é novo. Assim, 

o trabalho com gêneros textuais vem sendo amplamente 

divulgado e adotado 

nas práticas de ensino de língua materna em diversos 

níveis. No entanto, ao observar o contexto do Ensino 

Superior, percebe-se a lacuna de um trabalho sistemático 

com e sobre os gêneros orais. Embora não haja uma 

atenção pedagógica à oralidade, a avaliação de 

habilidades comunicativas para esta modalidade linguística 

por meio de gêneros textuais orais está presente em 

diversos momentos da formação acadêmica. 

 Diante disso, nos propomos a estudar os processos 

de retextualização presentes na prática do Seminário 

Acadêmico, doravante SA, em quatro cursos de 

Bacharelado da Universidade Federal de Mato 

Grosso/campus Cuiabá, quais sejam: Ciência e Tecnologia 

de Alimentos, Engenharia Elétrica, Psicologia e Sistemas de 

Informação. A escolha de tais cursos deve-se ao fato de 

mencionarem o desenvolvimento das habilidades de 

comunicação oral em seus Projetos Pedagógicos, além 

disso, o SA se constitui num dos gêneros orais utilizados 

como ferramenta de avaliação, conforme Luz (2020). 
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Como veremos na revisão de literatura as habilidades de 

leitura/escuta, compreensão, interpretação e produção de 

textos são a base para as estratégias utilizadas nos 

processos de retextualização. Nosso objetivo foi 

evidenciar os processos de retextualização presentes na 

preparação e na apresentação do SA, investigando as 

dificuldades encontradas pelos graduandos nestas duas 

etapas.  

 Partindo destas considerações, estruturamos o 

documento em quatro tópicos, seguidos das considerações 

finais. O tópico um traça um breve histórico dos estudos 

sobre retextualização e apresenta alguns conceitos 

importantes; o tópico dois apresenta os processos de 

retextualização na prática do Seminário Acadêmico. O 

tópico quatro traz a metodologia adotada, seguido do 

tópico cinco com os resultados e discussão, apresentando 

as descrições das duas etapas (preparação e apresentação) 

e as dificuldades relatadas pelos graduandos. Por fim, 

tecemos nossas considerações finais. 

 

Estudos sobre retextualização 

  

 O estudo sobre retextualização já foi abordado por 

vários pesquisadores como Travaglia (2003); Marcuschi 

(2001); Matencio (2003); Dell‘Isola (2007), contudo 

apresentam perspectivas diferentes  de estudo. Na visão 

de Travaglia (2003), traduzir é retextualizar; para 

Marcuschi (2001) e Dell‘Isola (2007) a retextualização é a 

transformação de um 

texto em outro da mesma língua e modalidades 

diferentes, mantendo-se o sentido. Matêncio (2003), em 

sua perspectiva, define retextualização como:   

 

a produção de um novo texto a partir 

de um ou mais textos-base, o que 
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significa que o sujeito trabalha sobre as 

estratégias linguísticas, textuais e 

discursivas identificadas no texto-base 

para, então, projetá-las tendo em vista 

uma nova situação de interação, 

portanto um novo enquadre e um 

novo quadro de referências (Matêncio, 

2003: 3-4). 

 

 Por sua vez, Silva (2013) destaca que as habilidades 

de leitura e produção textual são cruciais no processo de 

retextualização e acrescenta que nos ―gêneros da esfera 

acadêmica, o conteúdo é retextualizado em outro gênero 

sem perder de vista o propósito comunicativo do autor 

do texto-base, o que não significa que a produção textual 

reproduz o sentido do texto original, mas sim o 

(re)constrói.‖ 

 A autora supracitada se propôs a investigar, em sua 

pesquisa, ―as relações possíveis de ser estabelecidas entre 

compreensão de textos base e de apoio e mobilização de 

processos de retextualização para a produção adequada 

de exposição oral‖ (SILVA, 2013, p. 203). Ela buscou 

compreender os diferentes processos que permitem ou 

dificultam a produção do gênero oral com base nas 

características descritas por Dolz et. al. ([2004] 2011) e nas 

condições de produção. Silva (2013) focalizou o processo 

de retextualização em três etapas: dos textos-base para os 

slides, dos slides para as exposições orais; dos textos-base 

para as EO. Assim, chegou à conclusão que: 

 

as estratégias de retextualização 

empregadas para a produção de 

exposições orais são a eliminação, a 

substituição, o acréscimo, a 

reordenação tópica, a retomada, a 

condensação, a paráfrase, a 
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reformulação, a complementação, a 

inserção de exemplos e a construção de 

opiniões. (SILVA, 2013, p. 203).  

 

 Dessa forma, adotamos a perspectiva de Silva 

(2013) como base para nossas reflexões a respeito do 

processo de retextualização presente no seminário 

acadêmico, pois consideramos que os dois gêneros orais 

são semelhantes. No tópico seguinte, conceituamos o 

gênero seminário acadêmico e apresentamos os processos 

de retextualização presentes na produção do gênero. 

 

Processos de retextualização na prática do Seminário 

Acadêmico 

  

 Para Schneuwly e Dolz ([2004] 2011) o seminário 

caracteriza-se como um discurso realizado numa situação 

de comunicação bipolar que reúne orador e auditório 

numa troca comunicativa assimétrica, pois o 

expositor/orador coloca-se numa posição de especialista 

diante da audiência. Este tende a reduzir a assimetria com 

sua ação de linguagem. Bueno e Abreu (2010) resumem as 

características do seminário em duas etapas: 

 

sendo a primeira a preparação e a 

segunda a apresentação. A preparação 

diz respeito à organização do grupo, do 

tempo e distribuição das tarefas, 

pesquisa e leitura de textos, 

fichamentos, preparação da 

apresentação – elaboração do roteiro e 

dos slides/transparências, ensaio da 

apresentação e teste/treino com 

aparelhos audiovisuais. A segunda etapa 

refere-se ao seminário propriamente 

dito, em que, além de saber a 
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linguagem adequada, o conteúdo a ser 

trabalho e a ordem de apresentação, 

será preciso ter claro qual a aparência e 

postura física a ser adotada (roupas, 

mãos, olhares, tom da voz etc.) para 

que se consiga atingir a finalidade do 

seminário. (BUENO e ABREU, op. cit. 

p. 123). 

 

A descrição da etapa de preparação desnuda 

algumas das estratégias envolvidas nos processos de 

retextualização: pesquisa, leitura de textos, fichamentos e 

preparação da apresentação. Esta última consiste na 

organização do texto oral, a qual envolve diversos 

procedimentos: triagem das informações disponíveis; 

reorganização dos elementos retidos; hierarquização 

desses elementos, distinguindo ideias principais de 

secundárias (DOLZ et al., [2004] 2011). Na abordagem de 

Silva (2013): esses procedimentos podem ser considerados 

processos linguístico-discursivos de retextualização, que 

ocorrem a partir da compreensão dos textos-base para a 

produção do gênero. Portanto, devemos considerar os 

aspectos linguísticos do gênero oral. 

Numa abordagem sintética, Silva (2007) apresenta 

as características linguísticas descritas por Schneuwly et al 

([2004] 2011), definindo-as como um repertório de 

formas necessárias para a construção de operações 

discursivas do seminário, quais sejam: 

 

[...] a) coesão temática para a 

articulação das diferentes partes do 

texto, b) sinalização do texto para 

distinguir as ideias principais das ideias 

secundárias, as explicações das 

descrições e os desenvolvimentos das 

conclusões resumidas e das sínteses; c) 
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introdução de exemplos (explicativos 

ou ilustrativos), e d) reformulações em 

forma de paráfrases ou de definições. 

(SILVA, op. cit. p. 45) 

 

Assim, Dolz et al (2011, p. 190) enfatizam que ―a 

exposição exige um bom domínio da estruturação de um 

texto longo e da explicitação das mudanças de nível do 

texto‖. Além disso, na fase de preparação, torna-se de 

fundamental importância o estudo do tema e o 

aprofundamento das informações por meio de pesquisas, 

leituras e seleção de informações direcionam a elaboração 

de um roteiro que norteará o processo de retextualização. 

Para tanto, são necessárias orientações, a produção 

reflexiva de textos escritos e o uso consciente de textos 

não verbais (SILVA, 2013).  

Como todo gênero oral, o SA apresenta os 

elementos não verbais que compõem o 

texto como um todo, os quais Dolz et al (op. cit) 

classificam em: meios paralinguísticos (o tom e intensidade 

da voz), meios cinésicos (as atitudes corporais), a posição 

dos locutores (espaço pessoal, distância, etc.), aspecto 

exterior (roupas, penteado, etc.) e disposição dos lugares 

(disposição das cadeiras, decoração, etc.). Tais elementos 

são carregados de significância e podem até modificar o 

sentido do texto verbal oral como a entonação da voz, 

por exemplo. 

Ademais, Dolz et AL (op. cit)  mencionam que 

―seria didaticamente razoável levar os alunos a construir 

exposições não para serem lidas, mas que se apoiem 

bastante em suportes escritos diversificados: anotações, 

gráficos, citações etc.‖ Dentre estes, os mais utilizados são 

os slides nos quais Bueno (2000) enfatiza a necessidade de 

tratar das características da situação de produção, diante 

disso é necessário adequar a formatação e a estrutura 
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textual em consonância com as exigências do ensino 

superior. 

Para melhor visualização dos aspectos da 

linguagem verbal empregados como estratégias no 

processo de retextualização presente no SA, reproduzimos 

o quadro de Melo e Cavalcante (2006): 

 

Quadro 7 – Aspectos linguísticos 

Fenômeno Características 

Marcadores 

Conversacionais 

São marcadores típicos da interação oral, para 

indicar que o interlocutor está prestando atenção; 

para marcar o turno, etc. Podem vir em início, 

meio e final de turno. Exemplos: tá, hum, sim, aí, 

ahan. 

Repetições e 

paráfrases 

Duplicação de algo que veio antes; assim como as 

repetições, também as paráfrases refazem algo 

vindo antes. 

Correções 

Há a substituição de algo que é retirado. Há 

correção de fenômenos lexicais, sintáticos e 

reparos de problemas interacionais. 

Hesitações 

Demonstram tentativa de organizar o discurso 

oral ou podem caracterizar também insegurança 

do locutor. Vêm no início de um novo tópico ou 

antes de um item lexical. Exemplos: ééé:::, ááá::. 

Digressões 

As digressões são uma suspensão temporária de 

um tópico que retorna. Apontam para algo 

externo ao que se acha em andamento. 

Expressões 

formuladas, 

expressões 

prontas 

Exemplos: provérbios, lugares-comuns, expressões 

feitas, rotinas. Não têm um funcionamento 

orientado para frente ou para trás, mas para a 

cotextualidade e para o conteúdo. 

Exemplo: bom-dia, até logo. 

Atos de fala/ 

Estratégias de 

polidez 

positiva e 

negativa 

Atos de fala positivos, tais como elogiar, 

agradecer, aceitar etc. 

Atos de fala negativos, tais como discordar, 

recusar, ofender, xingar etc. 

Fonte: MELO e CAVALCANTE, 2006, p. 87 
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Ao observarmos o quadro percebemos a presença 

de várias estratégias elencadas na pesquisa de Silva (2013): 

a paráfrase, correções (eliminação, substituição e 

acréscimo) e as digressões que se assemelham à 

reordenação tópica e os marcadores conversacionais, dos 

quais alguns são usados para retomar algo já mencionado 

pelo participante no seu turno de fala, ou por outro 

participante do grupo durante a apresentação do 

seminário. 

Tendo em vista as características do gênero em 

foco e os processos de retextualização envolvidos, fica 

evidente que os graduandos precisam acionar e 

desenvolver ainda mais suas habilidades de leitura/escuta, 

interpretação e produção de textos. Estas são a base para 

o uso das estratégias mencionadas nesta revisão de 

literatura. Portanto, nesta pesquisa, defendemos o ensino 

sistematizado dos gêneros orais nos cursos de 

bacharelado, numa perspectiva que considere as relações 

de continuum (MARCUSCHI, 2004) entre estes e os 

gêneros escritos. A seguir apresentamos a metodologia 

adotada na investigação. 

 

Escolha metodológica 

 

 Esta pesquisa classifica-se na área da Linguística 

Aplicada indisciplinar (MOITA LOPES, 2006) ao 

considerar o ponto de vista da comunidade universitária 

(usuários da língua), assumindo os pressupostos da 

segunda virada da LA ao abordar os letramentos no 

ensino de língua materna e entender a língua como 

instrumento de interação e construção do conhecimento. 

Assim, optamos pela abordagem qualitativa 

(GOLDENBERG, 2004) e adotamos como procedimento a 

pesquisa com survey. Para a análise, selecionamos algumas 
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respostas do questionário
2
 aplicado a 30 graduandos dos 

cursos de Engenharia Elétrica (ENE), Ciência e Tecnologia 

de Alimentos (CTA), Sistemas de Informação (SI) e 

Psicologia (PSI). Tais respostas evidenciaram dificuldades 

enfrentadas com os processos de retextualização na 

prática do seminário vivenciada pelos graduandos 

participantes da pesquisa. No próximo tópico 

apresentamos os resultados e discussão.  

 

Investigando os processos de retextualização na prática de 

Seminário Acadêmico 

  

Diferente de abordagens universalistas de uma 

epistemologia colonial (MIGNOLO, 2013 e 

GROSFOGUEL, 2010) que tendem a estudar os 

fenômenos somente numa perspectiva teórica, estamos 

destacando o ponto de vista dos sujeitos que vivenciam a 

preparação e apresentação do objeto em estudo. Nesta 

seção, investigamos as percepções dos sujeitos que 

compreendem: os descritores e as dificuldades durante a 

produção. 

 

Descritores 

 

Selecionamos os dados que descreveram de forma 

discursiva a experiência com o gênero. Nosso objetivo foi 

investigar detalhes do processo de produção e identificar 

como ocorreu o processo de retextualização. Para facilitar 

a identificação, codificamos cada descrição com D e o 

respectivo número, assim mencionaremos na análise D4 

                                                             
2
 As questões em análise fazem parte de um questionário de 17questões 

aplicado durante a pesquisa de mestrado de Antonia Cristina Valentim da 
Luz, sob a orientação da Dr.ª Flávia G. Botelho Borges. 
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para a descrição 4, D12 para a descrição 12 e assim 

sucessivamente. 

Os dados estão organizados em tópicos conforme 

semelhanças no que os sujeitos destacaram. Nosso 

parâmetro de análise se fundamenta nas teorias 

destacadas na revisão de literatura apresentada. A seguir 

elencamos os dados com as respectivas análises. 

 

a) Descrição com ênfase na preparação 

 

 Neste item selecionamos as descrições que deram 

destaque à etapa de preparação do SA. Esta é considerada 

importante, pois demanda uma série de atividades para 

garantir a apreensão do tema e dos conteúdos 

relacionados que devem ser retextualizados (SILVA, 2013) 

no planejamento textual do gênero.  

3. Foi em cima da hora a escolha do artigo, 

sem tempo para pesquisar outros com o 

tema relacionado. 

5. Estudo com poucas dificuldades; roteiro 

baseado em características tecnológicas de 

produto; utilização de data show; avaliação 

feita pelo professor e demais grupos; houve 

momento de discussão. 

9. O estudo ocorreu durante as aulas, com o 

planejamento do roteiro e usando data 

show. 

11. Era um trabalho em dupla, onde 

pesquisamos o tema através do livro da 

matéria, o roteiro foi estabelecido seguindo 

os tópicos do livro, utilizamos data show, 

através de slide, critérios do professor, 

houve tempo para perguntar. 
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22. O grupo se reuniu para estudar o tema e 

dividir o trabalho. Criamos os slides e depois 

juntamos em um só. Ao final da 

apresentação houve um espaço de perguntas 

do professor e da sala. 

 

 Ao ressaltar a etapa de preparação, os sujeitos se 

preocuparam em evidenciar o planejamento de uso dos 

recursos audiovisuais como os slides e o data show em 

D5, D9, D11e D22, elaboração do roteiro em D5, D9 e 

D11 e, quanto à estrutura, mencionaram uma das 

estratégias da fase de fechamento: ―debate‖, expressa por 

momento de discussão em D5, houve tempo para 

perguntar em D11e houve um espaço de perguntas do 

professor e da sala em D22. 

 

b) Descrição com ênfase na etapa de apresentação 

 

 As descrições elencadas neste item enfatizam a 

etapa de apresentação, constituem-se nas únicas em que 

pudemos identificar a estrutura do gênero. A estrutura da 

apresentação organiza retoricamente as informações do 

texto-base e de outros textos pesquisados na etapa de 

preparação, pois precisam ser retextualizadas numa ordem 

lógica para que a audiência compreenda a linha de 

raciocínio do grupo.  

 

4. Antes: busca na internet pelo artigo; 

recurso audiovisual: vídeo anexado à 

apresentação; estrutura: introdução, 

desenvolvimento, conclusão; houve 

comentários do professor no final. 

12. O tema foi estudado através de revisão 

bibliográfica, utilizando slides para a 
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apresentação, a qual deveria conter 

introdução, o método estudado, fluxograma 

e por fim vantagens e desvantagens. O 

professor interviu em momentos e houve 

espaço para perguntas. 

15. Em grupo, introdução e 

desenvolvimento; Power point; 

apresentação dos tópicos, não houve 

critérios de avaliação; a turma e o professor 

fizeram perguntas. 

16. Abertura direta com a apresentação do 

tema, cada participante do grupo com a sua 

respectiva fala, ao final espaço para 

perguntas do professor e alunos. 

17. Primeiro apresentamos os integrantes do 

grupo, em seguida o tema proposto e, após 

isso, apresentamos o seminário. Ao final da 

apresentação, houve espaço para perguntas 

e um feedback do professor. 

18. Apresentação de slides, seguindo o 

roteiro preparado pelo grupo, trazendo 

filmes para embasamento, o professor tirou 

dúvidas no final. 

20. O grupo fez uma breve introdução 

sobre o assunto que seria abordado e logo 

após, discorreu sobre os assuntos referentes 

ao texto escolhido pelo professor. 

 

 A referência em D4 descrita como introdução, 

desenvolvimento e conclusão corresponde à estrutura 

textual de gêneros acadêmicos escritos, dos quais há 

predominância de uso de artigos científicos como texto 

base para o SA. Claro que esta estrutura também aparece 

na composição textual oral, porém recebe outras 
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designações como abertura, fase instrumental e 

fechamento (MEIRA e SILVA, 2016), lembrando que cada 

fase é composta por algumas estratégias conforme 

expusemos.  

Retomando estas designações de estruturas 

propostas para o SA, entendemos que o sujeito da D4 se 

referiu à estrutura do texto transcrito no slide, visto que 

não menciona as designações de estrutura apresentadas no 

modelo didático. Porém é possível inferir que o seminário 

foi composto de três fases: abertura com a introdução, 

fase instrucional com o desenvolvimento do tema ou 

conteúdo que foi exposto e fechamento com a conclusão, 

sem a estratégia de debate. Entendemos que houve uma 

estratégia para cada fase. 

 Na D12 a estrutura mencionada pelo sujeito é 

introdução, o método estudado, fluxograma e por fim 

vantagens e desvantagens. Mais uma vez, a estrutura 

identificada pertence aos gêneros da escrita científica 

(MEDEIROS, 2006) aliados a aspectos de conteúdos da 

disciplina expressos por fluxograma, vantagens e 

desvantagens. Ou seja, o gênero ocorreu com apenas dois 

elementos da estrutura: abertura e fase instrucional. 

 No caso de D15, a estrutura identificada pelo 

sujeito apresenta dois elementos: introdução e 

desenvolvimento que também coincidem com a estrutura 

textual dos gêneros escritos dessa comunidade, porém 

omite a conclusão. Assim, inferimos que ocorreram as 

duas primeiras fases do gênero: abertura e fase 

instrumental. 

 A D16 menciona Abertura direta com a 

apresentação do tema, que consideramos como a abertura 

do SA embora não tenham cumprido todas as estratégias 

previstas na abordagem de Meira e Silva (2016), depois 

menciona cada participante do grupo com a sua 
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respectiva fala, o que entendemos como a fase 

instrumental e ao final espaço para perguntas, que 

corresponde ao fechamento com a presença da estratégia 

debate. Nesta descrição podemos considerar que ficou 

clara a ocorrência de todos os elementos da estrutura do 

seminário, porém não apresenta todas as estratégias 

previstas para cada fase. 

 Na D17 também é possível identificar a estrutura, 

embora haja uma confusão do que realmente é o 

―seminário‖. Nesta, identificamos a abertura com duas 

estratégias em apresentamos os integrantes do grupo, em 

seguida o tema proposto, fase instrumental em 

apresentamos o seminário e fechamento em Ao final da 

apresentação, houve espaço para perguntas. Neste caso 

também não aparecem todas as estratégias apontadas por 

Meira e Silva (2016) em cada fase do gênero. 

A D18 se refere exclusivamente à etapa de 

apresentação do SA, contudo a única menção que pode 

configurar como referência à estrutura é o professor tirou 

dúvidas no final que pode ser a estratégia de debate da 

fase de fechamento. 

 Na última, D20, há presença de duas fases da 

estrutura expressas por O grupo fez uma breve introdução 

sobre o assunto que seria abordado (abertura) e discorreu 

sobre os assuntos referentes ao texto (fase instrumental). 

Neste caso, notamos a presença uma única estratégia em 

cada uma das fases. 

 

Dificuldades 

 

Acreditamos que ao relatarem as dificuldades 

percebidas na experiência, os sujeitos nos oferecem 

parâmetros preciosos para reflexão da nossa prática com 

o gênero em foco. Portanto, esta seção traz à baila as 
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impressões pessoais quanto às dificuldades. Como as 

respostas são discursivas, organizamos os relatos em 

quatro tópicos que representam as categorias de 

dificuldades que emergiram na análise dos dados.  

 

a) Dificuldades para encontrar informações/fontes de 

pesquisa 

 

1. Trabalhos relativos com o tema. 

2. Encontrar dados. 

9. Temas extras fora o roteiro de aula. 

13. Encontrar informações a mais sobre o 

assunto. 

16. Encontrar exemplos e material 

audiovisual. 

 

 Os relatos evidenciam falhas nas orientações 

quanto à busca das informações, além de ausência de 

indicação de fontes seguras na preparação do SA. Esta 

dificuldade está relacionada à etapa de organização do 

texto oral que, segundo Dolz etal (op. cit.) prevê 

procedimentos de triagem das informações disponíveis. 

 

b) Dificuldades de compreensão do tema abordado e dos 

conteúdos relacionados 

 

3. Conhecer os processos da empresa que o 

artigo trazia. 

12. A dificuldade do tema definido. 

20. O docente não explicou previamente os 

conteúdos referentes aos mais variados 

assuntos em Psicologia, portanto, os alunos 

não tinham base de conhecimento sobre as 

temáticas. 
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22. Complexidade do assunto abordado. 

 

 Estas dificuldades estão relacionadas às próximas 

operações de organização do texto oral: reorganização 

dos elementos retidos; hierarquização desses elementos, 

distinguindo ideias principais de secundárias (DOLZ et al, 

2011). Estas operações são dimensões ensináveis do 

gênero oral. 

 

c) Dificuldade para planejar o texto oral 

 

10. Planejamento para fazer com 

antecedência. 

19. Organização em grupos e construção do 

roteiro. 

 

 Estas dificuldades se relacionam integralmente à 

organização do texto oral supracitada (DOLZ et al, op. 

cit.) e que faz parte da etapa de preparação. É mais um 

indício da necessidade de ensino dos gêneros orais neste 

nível de ensino. 

 

d) Dificuldades por falhas na orientação 

 

5. Ausência de materiais para 

desenvolvimento do seminário (encontrado 

mais em blogs). 

11. Pesquisa do tema e falta de orientação 

do professor. 

15. Pesquisa do tema, falta de apoio do 

orientador, não sabíamos os critérios de 

avaliação. 

18. Pouca orientação do professor. 

26. Normas e regras. 
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 Os relatos deste item apontam para falhas na 

orientação na etapa de preparação do SA, que vão de 

pouca orientação para falta de orientação. Esta carência é 

baseada na crença de que o universitário é proficiente na 

comunicação oral, conforme já identificado por 

Nascimento et al: 

 

O professor acadêmico, ao solicitar um 

seminário para o universitário, tem uma 

representação social e subjetiva deste 

como: instruído, maduro e experiente 

na realização de seminários, pois, o 

docente projeta a imagem de que o 

aluno já 

apresentou outros seminários, antes, na 

fase de Educação Básica. Assim, não 

realiza 

atividades didáticas com o objetivo de 

desenvolver capacidades de linguagem 

para a 

comunicação em um seminário. 

(NASCIMENTO et al, 2018, p. 727)  

  

No mesmo estudo, os autores afirmam que o 

ensino das competências da comunicação oral tem sido 

negligenciado na Educação Básica, o que derruba a crença 

de proficiência do graduando. Dessa forma, precisamos 

repensar nossas práticas relacionadas ao AS. 

 

Considerações finais 

 

 Como professoras e pesquisadoras, esta pesquisa 

contribuiu para que pudéssemos 

olhar para o SA por meio de diversas perspectivas que 

revelam os processos e estratégias de retextualização. 



 RETEXTUALIZAÇÃO: ASPECTOS EDUCATIVOS, ARTÍSTICO-LITERÁRIOS E DESCOLONIAIS - ISBN 978-85-60212-27-9 

 

P
ág

in
a3

0
 

Assim, nos fez reavaliar nossas práticas didáticas ao 

refletirmos sobre formas de trabalho com o gênero que 

abordem as estratégias mencionadas, desenvolvendo as 

habilidades de leitura, interpretação e produção de texto 

necessárias na produção do SA.   

 Em relação ao ensino-aprendizagem de leitura e 

escrita na educação superior, este 

estudo tem potencial para contribuir com a ressignificação 

da prática educativa, pois os dados revelam que há falhas 

no processo de produção do SA nestes cursos em foco.  

Tais falhas apontam para a necessidade de sistematização 

e ensino do gênero e das estratégias envolvidas nos 

processos de retextualização. Neste sentido, o seminário 

pode deixar de ser concebido apenas como técnica ou 

método (SEVERINO, 2007) e passar a ser entendido 

como gênero oral em suas especificidades (LUZ, 2020), o 

que mudaria drasticamente a prática atual. 
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―ATRÁS DA PORTA‖: CENAS 

CINEMATOGRÁFICAS INTIMISTAS DE SOLIDÃO 

Palavras chave: ―Atrás da porta‖. Cenas. Cinema. Solidão 

 

Bento Matias Gonzaga Filho - UNEMAT 

  

 

Atrás da porta 

 

Quando olhaste bem nos olhos meus 

E o teu olhar era de adeus 

Juro que não acreditei 

Eu te estranhei 

Me debrucei 

Sobre teu corpo e duvidei 

E me arrastei e te arranhei 

E me agarrei nos teus cabelos 

No teu peito (Nos teus pelos*)  

Teu pijama 

Nos teus pés 

Ao pé da cama 

Sem carinho, sem coberta 

No tapete atrás da porta 

Reclamei baixinho 

 

Dei pra maldizer o nosso lar 

Pra sujar teu nome, te humilhar 

E me vingar a qualquer preço 

Te adorando pelo avesso 

Pra mostrar que inda sou tua 

Só pra provar que inda sou tua... 

 

                          * Verso original, vetado pela Censura 
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A concepção de ―Atrás da porta‖, por Chico 

Buarque em 1972, gravada pela primeira vez por Elis 

Regina, no mesmo ano, guarda uma história curiosa com 

aspectos de roteiro de cinema.  A canção foi a primeira 

parceria de Chico Buarque com Francis Hime e nasceu 

numa reunião festiva de amigos, na casa dos pais de 

Olivia Hime, em Petrópolis, no Rio de Janeiro.  Francis 

Hime havia composto uma música e a apresentou ao 

piano, então, Chico Buarque, talvez tomado pelo clima 

de alegria e amizade ou levado por certa euforia etílica, 

escreveu a primeira parte da letra imediatamente ao lado 

dos amigos.  Atitude atípica do letrista, tendo em vista 

que sempre precisou da solidão para produzir e nunca lhe 

foi aprazível escrever na presença de pessoas. 

A letra de ―Atrás da porta‖ ficou inacabada e 

adormecida por alguns meses.  Wagner Homem, nos seus 

escritos Histórias de canções: Chico Buarque, nos conta 

assim: 

 

Francis começou a cantarolar a música 

ao piano, e Chico fez o que nunca 

havia feito e nem voltaria a fazer: 

compor na frente dos outros.  

Conforme ele mesmo diz, ―tenho 

vergonha de fazer na frente dos 

outros‖.  Prefere a solidão do seu 

estúdio.  Mas com ―Atrás da porta‖ foi 

diferente.  Na mesma hora, no meio da 

confusão, saiu a primeira parte da letra.  

E parou aí. (HOMEM, 2009, p. 107) 

 

Passado algum tempo, a canção chegou às mãos de 

Elis Regina.  A cantora maravilhou-se com a composição e 

resolveu gravá-la mesmo inacabada.  Elis Regina estava 

sensibilizada pela separação recente de Ronaldo Bôscoli e 
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começava a desenhar o seu novo relacionamento com 

César Camargo Mariano, seu pianista na época.  A letra 

lhe tocou profundamente e o seu canto intenso e 

profundo ficou gravado em uma fita, que, segundo 

Wagner Homem, chegou até Chico Buarque através de 

Francis Hime.  Essa atitude de Francis Hime ficou 

conhecida como ―O golpe de Francis‖ para forçar seu 

amigo Chico a finalizar a obra.  Assim que recebeu a 

gravação, Chico Buarque escreveu a segunda parte, 

terminando a letra.  Wagner Homem acrescenta: 

  

Francis fez com que o produtor 

enviasse a Chico uma fita com todos os 

arranjos e a voz da intérprete até onde 

havia letra e com a segunda parte já 

orquestrada.  Não dava para protelar.  

O expediente utilizado para pressionar 

ficou conhecido como ―O Golpe de 

Francis‖. (HOMEM, 2009, p. 107) 

 

Nelson Motta, no seu livro Noites tropicais: solos, 

improvisos e memórias musicais, narra a sua versão, mais 

poética e emocionada, do acontecido: 

 

à noite, separada de Ronaldo, sozinha 

na casa branca da Niemeyer, Elis 

resolveu fazer uma sessão de cinema, 

convidando alguns amigos, entre eles 

César, para ver Morangos silvestres, de 

Bergman, um clássico-cabeça da época.  

Mal o filme começou, César recebeu 

um bilhete de Elis, foi ao banheiro ler e 

se espantou: era um ―torpedo‖ 

amoroso.  Atônito, César leu e releu, 

acreditou e sumiu: completamente 

fascinado por Elis, era tudo o que 
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secretamente desejava.  E temia.  Então 

sumiu.  Não foi encontrado nos dois 

dias seguintes em lugar nenhum, os 

amigos se preocuparam.  Mas no dia e 

hora da gravação, duas da tarde, César 

estava no estúdio, Menescal se sentiu 

aliviado e Elis sorriu sedutora.  César 

dispensou os músicos, pediu para todo 

mundo sair, para colocarem o piano no 

meio do estúdio, baixarem as luzes e 

deixarem só ele e Elis, para a gravação 

do piano e da voz-guia de ―Atrás da 

porta‖.  Extravasando seus sentimentos, 

misturando as dores da separação com 

as esperanças de um novo amor, Elis 

cantou, mesmo sem a segunda parte da 

letra, com extraordinária emoção, com 

a voz tremendo e intensa musicalidade.  

Na técnica, quando ela terminou, 

estavam todos mudos.  Elis chorava 

abraçada por César. Juntos, César e 

Menescal foram levar a fita para Chico, 

que ouviu, chorou, e terminou a letra 

ali mesmo, no ato. (MOTTA, 2000, p. 

244) 

 

Independentemente das duas versões de como a 

gravação chegou até Chico Buarque, o que impressiona e 

interessa para a leitura aqui pretendida é a força poética 

da imagética-cinematográfica na letra de ―Atrás da porta‖, 

latente já nos primeiro e segundo versos: 

 

Quando olhaste bem nos olhos meus 

E o teu olhar era de adeus 

 

Esses dois versos antecipam a grande intimidade 

que havia entre as personagens (homem e mulher) e 
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reedita uma obsessão imagética de Chico Buarque com os 

olhos, com o olhar que perpassa seu cancioneiro.  A 

palavra desnecessária, apenas o olhar entre eles.  A 

mensagem da partida subentendida.  A mulher, ao 

observar o olhar do amante, consegue perceber o adeus.  

A intensidade dos versos transborda de sentidos.  Toda a 

sequência, do primeiro ao último verso da canção, 

desenrola-se no isolamento de um quarto, compondo um 

cenário frio e intimista de abandono.  Esses dois primeiros 

versos suscitam poderosamente uma cena filmada, onde o 

diretor tem predileção pelo silêncio das personagens, 

trazendo à mente o impecável silêncio explorado por 

Ingmar Bergman em toda a sua produção 

cinematográfica.  Os olhos e os olhares falam nos seus 

filmes, como em Gritos e sussurros (Viskningar och rop, 

1972), onde os sentimentos, por longo tempo reprimidos 

pelas três personagens irmãs, vêm à tona em meio ao 

exercício do silêncio e do significado das cores, numa 

quase explosão cromática do vermelho e branco.   

Vale lembrar que o silêncio também é aspecto 

bastante abordado por Chico Buarque nas suas letras, 

trazendo imagens do silenciamento cotidiano, por meio 

de personagens excluídas e/ou pertencentes à margem da 

vida.  Segundo Affonso Romano de Sant‘Anna: 

 

na obra de Chico Buarque o problema 

do silêncio/fechamento, música 

abertura vincula-se não apenas à 

problemática da utopia; vincula-se 

também à descrição de uma série de 

personagens excluídos ou silenciados 

pelo cotidiano.  Já no seu primeiro 

disco, numa música aparentemente 

inconsequente, ele reafirma a coerência 

de sua obra: Juca, por ser sambista, é 
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tomado como um animal diante do 

delegado.  Estabelecem-se os dois 

espaços: o sambista simboliza a 

desordem e a música, o delegado a 

ordem e o silêncio. (SANT‘ANNA, 

2013, p. 188) 

 

Na letra de ―Atrás da porta‖, que explora o tema 

da separação, o término de um relacionamento amoroso, 

existem marcas diferenciadas de silêncio.  No homem é a 

certeza e a frieza impassível, na mulher a paixão e o 

desespero.  O começo da narrativa, nas primeiras frases, 

possibilita imagens cinematográficas com tomadas sendo 

realizadas pelo uso do contracampo.  Uma câmera 

focaliza o rosto do homem e outra, no sentido contrário, 

o rosto da mulher, fazendo um revezamento contínuo.  

Esse recurso do cinema clássico cria uma atmosfera de 

veracidade na cena, permitindo ao expectador a 

observação do olhar impassível do homem diante da 

quase aniquilação da mulher.   

Adélia Bezerra de Meneses, pesquisadora que 

discute a figura feminina nas canções de Chico Buarque 

demonstra o seu entendimento: 

 

aqui a personagem feminina, no 

momento da separação, quase se 

aniquila, quase se avilta enquanto ser 

humano, e nada mais consegue, senão 

provar, desesperadamente, que ela não 

se pertence [...].  O processo de 

rebaixamento a que se submete, ao 

longo dessa canção, pode ser 

visualizado concretamente.  A 

separação do casal é mostrada quase 

que cinematograficamente, pelo 

movimento de distanciamento da 
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mulher em relação ao homem, como 

que focalizado por uma câmera de 

cinema: as diferentes gradações desse 

aviltamento correspondem ao 

rebaixamento de altura de um ser 

humano em pé, ao chão.  A mulher, no 

início, está no mesmo nível do homem, 

olhos nos olhos. (MENESES, 2001, p. 

94-95)                                   

 

As posições de uma câmera imaginária, a produzir 

imagens nas letras de canções de Chico Buarque, podem 

ser percebidas em diversas peças de sua autoria.  Em 

―Atrás da porta‖ ele recria um continuum em que o lugar 

estereotípico da mulher vai sendo reeditado, onde o 

homem-razão se opõe à mulher-emoção. A partir do 

terceiro verso até o final da primeira estrofe há a 

consciência da cisão do relacionamento e toda a sequência 

se estabelece com o recurso do overacting
3
.  A 

personagem feminina se entrega exageradamente numa 

tentativa de evitar o fim da relação amorosa, sem a 

consciência dos movimentos que trazem a dor da 

humilhação: 

 

Juro que não acreditei 

Eu te estranhei 

Me debrucei 

Sobre teu corpo e duvidei 

E me arrastei e te arranhei 

E me agarrei nos teus cabelos 

Nos teus pelos 

Teu pijama 

Nos teus pés 

                                                             
3
 Refere-se a uma interpretação exagerada de um ator ou de uma atriz.  O 
overacting pode ser visto como uma solução negativa ou positiva, 
dependendo da proposta do diretor. 
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Ao pé da cama 

Sem carinho, sem coberta 

No tapete atrás da porta 

Reclamei baixinho   

 

O movimento físico contínuo de rebaixamento da 

mulher personagem, diante do corpo endurecido do 

homem, cabe perfeitamente no que se denomina na 

linguagem cinematográfica de plano-sequência, 

desenvolvido teoricamente a partir dos longos e 

elaborados planos filmados por Orson Welles com o 

fotógrafo Gregg Toland em Cidadão Kane (Citizen Kane, 

1941).  Jacques Aumont & Michel Marie (2003, p. 231-

232), explicando como se caracteriza o plano-sequência, 

enfatizam que não é apenas a sua duração, mas o fato de 

ele ser articulado para representar o equivalente de uma 

sequência.  O plano-sequência é uma técnica em que uma 

cena é apresentada sem cortes, geralmente para 

acompanhar uma ou mais personagens a partir de uma 

única perspectiva e ao longo de toda uma ação 

É conveniente, portanto, distingui-lo do plano 

longo "onde nenhuma sucessão de acontecimentos é 

representada", ou seja, é um plano fixo de duração acima 

da média envolvendo diálogos ou simples localizações de 

personagens e cenários.  Obviamente, o texto de Chico 

Buarque não se trata apenas de uma seca literalidade 

cênica.  Devido à sua grande capacidade poética, toda 

essa possibilidade de sequência fílmica vem iluminada por 

nuances metafóricas.  Meneses analisa: 

 

Quando se instaura o adeus, ela começa 

a baixar: agarra-se em seus cabelos, em 

seus pelos, seu pijama, e vai descendo, 

vai caindo: nos seus pés, nos pés da 

cama, no tapete: ela está literalmente 
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no chão.  Aniquilada.  Há metáfora e 

há literalidade aqui. (MENESES. 2001, 

p. 95) 

 

Do terceiro ao o sexto verso a assonância causada 

pela terminação ―ei‖ enfatiza a ideia de tempo decorrido 

e, concomitantemente, marca e reforça os gestos cênicos 

de desalento.  As ações vão se sobrepondo no contexto, 

como se fizessem parte de um roteiro concebido para 

causar impacto no espectador.  Primeiramente, há a 

descrença, depois a estranheza, então ela se debruça e 

duvida.  A marca da grande intimidade está justamente no 

fato de ela não entender a despedida de seu amante, 

complementando-se pela sua aproximação abrupta ao se 

debruçar sobre o corpo dele, arrastando-se, arranhando-

o, agarrando-se aos seus cabelos e pelos.  Há um clima 

selvagem nesta cena, quase que animalesco, ao mesmo 

tempo desesperado e terminal. Ela despindo-se de toda 

dignidade, amando-o do avesso, mais que a si própria. 

Outro recurso importante explorado na letra, para 

ressaltar uma certa violência na ação, é a figura de som.  

As palavras ―arrastei‖, ―arranhei‖ e ―agarrei‖, nos versos 7 

e 8, compõem uma aliteração ao repetirem a consoante 

―r‖, reforçando uma sonoridade de rasgamento, um 

rebaixamento da dignidade para a humilhação.  

Acrescenta-se nesse instante um tom quase que 

zoomórfico à sequência das cenas, seguindo até o nono 

verso.  Evidentemente, seres humanos não possuem pelos 

suficientes para que alguém se agarre, porém, na letra, a 

visão selvagem dá destaque simbólico a essa atitude.  A 

noção de amor é caracterizada como instinto indócil.  

Arrastar, arranhar, agarrar-se no corpo e nos pelos do 

outro trazem à memória uma cena de confronto e luta 

entre animais. 
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Essa proposição é reiterada nos versos 9, 10, 11 e 

12, estendendo as ações de impulsividade nas atitudes da 

mulher, marcando a aliteração por meio da consoante 

―p‖, nas palavras ―pelos‖, ―pijama‖, ―pés‖ e ―pé‖.  

Produz-se assim no texto uma ideia exata de sonoridade 

muito definida para a canção, assemelhando-se à 

marcação de cenas para os atores antes da filmagem de 

uma sequência.  O interessante jogo de ideias e 

continuísmo, entre o ―pé‖ do amante, real, e a figura de 

palavra catacrese, ―pé da cama‖, é muito comum na obra 

de Chico Buarque.  O autor, como se tivesse toda a 

sequência das cenas já definida, posiciona-se no papel de 

continuísta, responsável por manter a continuidade 

dramática e a unidade de uma obra audiovisual de ficção.  

O filme é sempre narrado em trechos ou planos.  O 

continuísta é o profissional da equipe de filmagem ou 

gravação que mantém os planos decupados pelo diretor 

interligados, sem erros.  Ele é responsável por todas as 

percepções relativas a continuidade dramática: figurino, 

maquiagem, arte e cenografia. 

No verso 13, o autor opta por uma quebra de 

paralelismo ao mencionar a ausência de carinho e de 

coberta.  A palavra ―carinho‖, que guarda um sentido 

abstrato, está interligada com a palavra ―coberta‖, que 

traz no significado um objeto concreto.  De todo modo, 

essas palavras iniciam-se com a consoante ―c‖, uma letra 

graficamente semifechada que indica cobertura, conjunto. 

Ela está encolhida, acuada como um cão ferido, 

aniquilada, atrás da porta.  Pode-se depreender daí a 

preocupação com o sentido do verso e a imagética a ser 

despertada no leitor ou ouvinte da canção.  Há a quebra 

e o conjunto ao mesmo tempo, o não paralelismo e a 

síntese.  As imagens são decantadas pelo verso e 

incorporam o tema.   
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É por esse caminho que Sergei Eisenstein segue ao 

pensar a montagem de seus filmes.  A exortação dos 

sentidos do espectador na tentativa de que ele perceba a 

criatividade do autor.  Para Sergei Eisenstein: 

 

a força da montagem reside nisto, no 

fato de incluir no processo criativo a 

razão e o sentimento do espectador.  O 

espectador é compelido a passar pela 

mesma estrada criativa trilhada pelo 

autor para criar a imagem.  O 

espectador não apenas vê os elementos 

representados na obra terminada, mas 

também experimenta o processo 

dinâmico do surgimento e reunião da 

imagem, exatamente como foi 

experimentado pelo autor.  E este é, 

obviamente, o maior grau possível de 

aproximação do objetivo de transmitir 

visualmente as percepções e intenções 

do autor em toda a sua plenitude, de 

transmiti-las com ―a força da 

tangibilidade física‖, com a qual elas 

surgiram diante do autor em sua obra e 

em sua visão criativas (EISENSTEIN, 

2002, p. 29) 

   

Os dois versos que finalizam a primeira estrofe 

concluem a visão intimista na composição do quarto 

enquanto cenário, onde se desenvolve a narrativa, bem 

como a densa atmosfera de solidão que envolve a mulher, 

transformada nessa canção em uma personagem quase 

modelo, do abandono.  Homens abandonam, mulheres 

são abandonadas: a lógica da sociedade tradicional e 

conservadora que está sempre presente.  O tapete atrás da 

porta compõe o conjunto de objetos, juntamente com a 
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cama e a própria porta, que pode simbolizar o 

aprisionamento do corpo e da mente.  O pijama do 

homem é a única peça do figurino que aparece na letra, 

ratificando assim o momento íntimo que havia antes da 

separação.  Destaca-se a dor solitária e submissa da mulher 

abatida sobre o tapete, objeto ao rés do chão, onde se 

pisa.  A postura do seu corpo atrás da porta inspira uma 

iluminação tênue com tons escuros e luz desmaiada sobre 

ela.   

Na elaboração de uma narrativa fílmica, a partir 

desses versos, alguns realizadores poderiam optar pelo 

efeito de contraluz esfumaçado.  Técnica muito utilizada, 

por exemplo, por Ridley Scott nos filmes Blade runner, o 

caçador de andróides (Blade runner, 1982) e Chuva negra 

(Black rain, 1989), para reproduzir um clima de 

lugubridade e desamparo.  A expressividade do olhar 

surpreso, no início da sequência, nos primeiros versos, 

cede lugar a uma voz deprimida e sem forças no ato de 

reclamar baixinho, quase em silêncio.  Há uma 

necessidade de exteriorizar suas mágoas e seus anseios, 

contudo, ao final, guarda para si.  Ainda que manifestos, 

não atingem o receptor. 

Temos a última parte da canção como uma cena 

que tende a se estagnar e afogar essa voz feminina no seu 

mar de miséria corrosiva e de autoabandono. Uma 

espécie de falência toma a cena em que tudo parece ter se 

esvaído, um desfecho – se assim pode-se dizer, que resulta 

num sofrimento vão, numa superfície tautológica: tudo 

isso só para provar que ainda a ele pertencia, que ainda o 

amava:  

 

Dei pra maldizer o nosso lar 

Pra sujar teu nome, te humilhar 

E me vingar a qualquer preço 

Te adorando pelo avesso 
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Pra mostrar que inda sou tua 

Só pra provar que inda sou tua... 

  

 Há uma performance cinematográfica nessa 

canção.  Intensificada pela interpretação de Elis Regina, 

artista que é parte do sentido dessa letra, a performance 

consolida a experiência da voz, da letra cantada, como 

uma experiência partilhada com os leitores/expectadores.  

Se a voz está presente como algo íntimo, grão do corpo, 

ela é a extensão imagética do dilaceramento da mulher 

abandonada e humilhada, mas é ao mesmo tempo, a 

possibilidade do grito, da expressão, do transbordamento 

no gesto dramático, como o que Paul Zumthor chama de 

faculdade poética: 

 

que age, segundo duas modalidades: ela 

parte de uma apreensão, intensamente 

concreta, do real particular, mas esta 

apreensão se faz acompanhar (sem que 

os tempos nisto se distingam sempre) 

de uma colocação das coisas e de uma 

recomposição dos elementos 

percebidos, em virtude de analogias 

diversas: da sorte, destaca-se, de 

maneira inesperada, relativamente à 

exigência do instante presente, a 

necessidade verdadeira. Quando essa 

‗imagem‘ reveste a linguagem e a 

anima, esta, pronunciando-se a si 

própria, diz, descobre, cria formas, de 

outro modo inacessíveis, latentes no 

que foi um ‗objeto. (ZUMTHOR, 2007, 

p.105-6).  

 

  É nesse momento, que o corpo é 

importante, decisivo, na imagética cinemática de ―Atrás 
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da porta‖.  A faculdade poética realiza essa sutil operação, 

dando a ver a importância de um corpo que se 

transforma em imagem para expressar algo que ultrapassa 

o campo de uma linguagem pretensamente pura.  A voz 

que se ouve de ―dentro da canção‖, expande a sequência 

de fotogramas e assegura o tom melancólico que, a partir 

daí, torna-se previsível na música que vai acompanhar a 

letra, ainda que não se lhe conheça. 
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DAS ICAMIABAS NA OBRA PEQUENAS 

GUERREIRAS DE YAGUARÊ YAMÃ 
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Delma Pacheco Sicsú - UEA 

Luis Alberto Mendes de Carvalho - UEA 

 

 

Dizem que o que todos procuramos é 

um sentido para a vida. Não penso que 

seja assim penso que estamos 

procurando é uma experiência de estar 

vivos de modo que nossas experiências 

de vida no plano puramente físico 

tenham ressonâncias no interior do 

nosso ser e da nossa realidade mais 

íntimos de modo que realmente 

sintamos o enlevo de estar vivos. 

(Joseph Campbell) 

 

Considerações Iniciais 

 

  A Amazônia, pátria dos mitos, como afirma o 

escritor amazonense Márcio Souza em um artigo 

intitulado A Literatura no Amazonas: as letras na pátria 

dos mitos, contempla uma riqueza de mitos e lendas 

inscritos na literatura oral e impressa. O maior estado do 

Brasil, por sinal, é uma alusão ao mito das Amazonas 

também conhecido como mito das Icamiabas. 

No presente trabalho, retoma-se o mito das 

Icamiabas em diálogo com a obra Pequenas Guerreiras de 

autoria do escritor indígena Yaguarê Yamã, focalizando na 

figura da mulher que, diferente do mito original das 
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Icamiabas, aparece numa posição de empoderamento e 

ao mesmo tempo com marcas da colonização muito forte 

na presença de uma indiazinha branca e loira; focaliza-se 

também neste estudo acerca da função ideológica do mito 

original e do mito revisitado na obra Pequenas Guerreiras. 

A obra em tela, de autoria do escritor indígena 

Yaguarê Yamã, retoma o mito das Icamiabas, contudo, 

com um relato diferente do mito original criado por Frei 

Gaspar de Carvajal. Ao problematizarmos as questões 

pertinentes à condição da mulher indígena amazonense, 

bem como a ideologia presentes no relato de Carvajal e 

da narrativa de Yaguarê Yamã, em que a desconstrução 

do mito original descortina outra verdade e ideologia 

diferentes da verdade imposta sob a ótica do colonizador, 

adentramos um terreno íngreme porém passível de ser 

conquistado como vislumbraremos.  

Yamã é escritor indígena, letrado, defensor das 

causas de seu povo; seu modo de ver e pensar o mundo 

estão presentes em seus textos sob um olhar perspicaz e 

crítico a respeito dos povos indígenas. A narrativa 

Pequenas Guerreiras aparece não apenas como simples 

relato de uma história a ele contada por seus ancestrais, 

mas ecoa como um grito de liberdade, crítica e reflexão 

sobre verdades construídas sobre as Icamiabas. 

 Em se tratando de leitura reflexiva de literatura 

indígena amazonense, compreender o fator ideológico 

dos mitos é fundamental. Para tanto, tomaremos como 

norte estudos de Derrida em torno da presença e da 

ausência;  da escritura, bem como as reflexões trazidas por 

Davi Kopenawa, Achille Mbembe, entre outros estudiosos 

para que a partir da discussão em torno do mito das 

Icamiabas, relatado por Frei Gaspar de Carvajal, em 

diálogo com a obra Pequenas Guerreiras problematize-se 

acerca da condição da mulher indígena bem como das 
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ideologias presentes no relato de Carvajal e da narrativa 

do escritor Yaguarê Yamã. 

 

Do mito do colonizador à sua revisitação na 

contemporaneidade 

 

Na obra Pequenas Guerreiras do escritor Yaguarê 

Yamã, nota-se que a disseminação do medo se faz 

presente, contudo, diferente do medo presente no relato 

de Frei Gaspar de Carvajal. No relato de Yamã, o medo 

aparece desconstruído na obra quando se tem a presença 

de meninas que não temem. Outra desconstrução está na 

presença de uma indiazinha loira em meio a indiazinhas 

morenas e de cabelos negros. Enquanto que no relato de 

Carvajal, o que ele e outros membros da expedição de 

Francisco Orellana encontraram foram descritas como 

sendo mulheres morenas, de cabelos negros, sem um dos 

seios.  

A maneira como escritor Yaguarê Yamã descreve a 

mulher em sua obra está em oposição ao colonizador. É, 

nessa perspectiva de revisitação do mito das Icamiabas, 

em um processo de desconstrução, que a obra Pequenas 

Guerreiras, de autoria de Yaguarê Yamã, traz à tona 

elementos e questões ausentes no relato do Frei Gaspar de 

Carvajal. 

Os estudos de Derrida (2001) no que concerne à 

abordagem desconstrucionista, elabora três pontos 

fundamentais: a presença, ausência e a totalidade. Na 

literatura pensada por um escritor indígena, quando se 

representam meninas indígenas, nota-se a presença de um 

discurso apagado na literatura canônica brasileira dos 

séculos XIX e XX. 

 O silenciamento da voz do indígena no século 

XXI, começa a ceder espaço, mesmo que de maneira 
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tímida, na literatura produzida no Brasil. O índio agora é 

quem escreve, fala de seu povo, raízes e ideologias. 

Geralmente, toma como base a literatura oral e na 

história recontada no livro Pequenas Guerreiras 

corporifica a circularidade, característica marcante nas 

narrativas orais. No entanto, apresenta sob o olhar do 

indígena, outra maneira de conceber o nativo, em um 

processo de ruptura das interferências que eles ainda 

recebem do colonizador. É nesse sentido que Derrida 

afirma:  

 

[...] perante a possibilidade da palavra e 

sempre dentro dela, a repetição 

finalmente confessada, finalmente 

alargada às dimensões da cultura 

mundial, de uma surpresa sem medida 

comum com qualquer outra e com a 

qual se agitou aquilo que se costuma 

denominar pensamento ocidental, esse 

pensamento cujo destino consiste muito 

simplesmente em aumentar o seu 

domínio a medida em que o Ocidente 

diminui o seu.  (2009, p. 2-3). 

 

 No que tange ao mito das Icamiabas, a repetição 

se faz presente pela circularidade e disseminação do mito 

das Amazonas. Carvajal afirma ter encontrado uma tribo 

constituída somente por índias guerreiras, de cabelos 

escuros, que lutavam bravamente contra homens. O mito 

das Icamiabas, pelas mãos de Yamã, mantém sua 

essencialidade, pois as indígenas, como no relato de Frei 

Gaspar de Carvajal, também são representadas como 

guerreiras. Porém, na obra Pequenas Guerreiras nota-se 

pontos divergentes com o relato do colonizador como a 

presença de um discurso que se contrapõe ao do branco, 
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ao colocar como personagens centrais as meninas, filhas 

das Icamiabas. A desconstrução do relato do colonizador 

começa na concepção da história escrita por Yamã que 

conhece a história contada por de Frei Gaspar de 

Carvajal, mas no prefácio do livro explica como a obra 

Pequenas Guerreiras surgiu:  

 

Dias antes de viajar para o 11º salão 

FNLIJ do livro para Crianças e Jovens 

no Rio de Janeiro tive um sonho um 

tanto curioso. Nesse sonho, Eu lia um 

livro escrito em Maraguá com título, 

Miri-Xawa Kunhãtãi‘ná (Pequenas 

Guerreiras). Lembro-me que via 

nitidamente as palavras e que o autor 

se chamava Yaguarê. Quando acordei, 

contei o sonho a um amigo e ele disse: 

―Yaguarê é você!‖ Nunca me havia 

passado pela cabeça escrever um livro 

sobre meninas Amazonas. Fiquei 

pensando e comecei a escrever (YAMÃ, 

2013, p. 7).  

 

A propositura de escrever a história das Icamiabas 

por Yamã, nasce de um sonho tido por ele. No entanto, é 

relevante aqui abordar questões em torno da análise 

estruturalista da obra, presente na contemporaneidade. 

 

Como vivemos da fecundidade 

estruturalista é demasiado cedo para 

chicotear nosso sonho. Nele é preciso 

pensar no que poderia significar. Talvez 

amanhã o interpretem como uma 

suspensão para não dizer lapso, da 

atenção à força, que é tensão da 

própria força. A forma fascina quando 
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já não se tem a força de compreender a 

força no seu interior. Isto é a força de 

criar. (DERRIDA, 2009, p. 3) 

 

Ao revisitar o mito das Icamiabas, a força criativa 

do escritor encontra-se não apenas na forma do conto, 

mas nas nuances, nas ideologias trazidas no corpus do 

texto criado a partir de um sonho curioso para o autor, 

uma vez que se trata de uma história cujas protagonistas 

são mulheres, o que não é muito comum no conjunto da 

obra de Yamã, pois em grande parte, em obras literárias, 

se utilizam protagonistas masculinos. Por isso, entender o 

processo e concretização de escritura do ficcionista é 

fundamental para que percebamos o ponto cego, o que 

está presente, embora pareça ausente na totalidade do 

texto. 

Para Derrida (2017) o conceito de escritura 

ultrapassa extensão da linguagem, pois na sua totalidade 

de respeito não apenas um jogo linguístico entre 

significante e significado, mas também a disseminação do 

significante para outro significante, o que nos leva a 

considerar a importância da voz como elemento 

articulador e propagador de ideias expressas na estrutura 

de um autor.  

 

O sistema ―ouvir-se falar‖ através da 

substância fônica que se dá como o 

significante não exterior, não mundano, 

portanto não empírico ou não 

contingente, deve denominar durante 

toda uma época a história do mundo, 

até mesmo produziu a ideia de mundo, 

a ideia de origem do mundo a partir da 

diferença entre mundano e não 

mundano, o fora e dentro, a idealidade 

e não idealidade, o universal e não 
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universal, o transcendental e o 

empírico. (DERRIDA, 2017, p. 9). 

 

Na literatura indígena, o livro impresso é um 

suporte que poderá resgatar a memória dos povos 

indígenas, bem como dar voz a seus escritores. Nesse 

sentido, pensar na atualidades entre o fora e o dentro, a 

presença e ausência na obra Pequenas Guerreiras é 

também perceber como o mundo é pensado pelo escritor 

indígena na contemporaneidade, num processo de 

revisitação e des-construção do mito original, notado 

desde o início da narrativa quando uma das indiazinhas 

inicia um diálogo com outras meninas: 

 

-Nós somos Ikamiabas! Disse Tainá, de 

7 anos. 

-Nossas mães são famosas na guerra e 

assim como elas, também seremos um 

dia. 

- Sim. Mas não precisamos ser tão 

bravas-disse Awyá, um ano mais velha 

que Tainá. (YAMÃ, 2013, p. 10). 

 

 Na fala da personagem, a indiazinha Awyá, nota-

se um posicionamento diferente do esperado. Ao dizer 

que elas não precisam ser como as mães – bravas, 

violentas – mas que podem fazer uso de outros 

mecanismos (o raciocínio, a inteligência, a criatividade) 

para se defenderem das condições contrárias sem, 

necessariamente, lançar mão da violência, como as 

antepassadas. Pelo fato de não precisarem ser tão bravas 

como as mães, ocorre, igualmente, a desconstrução da 

ideia de selvageria construída e proliferada pelo 

colonizador acerca dos povos nativos, corporificados nas 



 RETEXTUALIZAÇÃO: ASPECTOS EDUCATIVOS, ARTÍSTICO-LITERÁRIOS E DESCOLONIAIS - ISBN 978-85-60212-27-9 

 

P
ág

in
a5

6
 

índias guerreiras, encontradas pelo Frei Gaspar de 

Carvajal. 

No entanto, acrescente-se que a ousadia literária 

não encontra fronteiras ou delimitações e, avançando 

terreno, põe em xeque a autenticidade do relato de 

Carvajal. As Icamiabas estão no imaginário amazônico 

como símbolo de mulheres guerreiras, destemidas, que 

não têm temor de nada e de ninguém, aptas a enfrentar 

os desafios e os perigos da floresta. Ernst Cassirer, ao 

tratar sobre as verdades das formas simbólicas acrescenta-

nos: 

 

[...] o mito, a arte, a linguagem e a 

ciência aparecem com os símbolos: não 

no sentido de que designam na forma 

de imagem, na alegoria indicadora e 

explicadora, um real existente, mas sim, 

no sentido de que cada uma delas gera 

a partir de seu próprio mundo 

significativo. [...] as formas simbólicas 

especiais não são imitações, e sim 

órgãos dessa realidade, posto que só 

por meio delas, o real pode converter-

se em objeto de captação intelectual e, 

destarte. tornar-Se visível para nós. 

(CASSIRER, 2011, p 22) 

 

Nas formas simbólicas, há, pois, verdades 

subjacentes.  A ausência de outra verdade se apaga na 

presença de uma verdade construída a fim de que 

significado pretendido por quem a criou seja tomado 

como afirmação irrefutável. A verdade tecida por Carvajal 

toma como ponto de partida um momento histórico que 

se presentifica na ficção de acordo com os objetivos e 

ideologias daquele contexto. Assim, se plasmou uma 
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personagem indígena a qual foi inserida no imaginário de 

leitores, quase sem nenhuma resistência.  

Achugar, em seu artigo intitulado ―A escritura da 

história ou a propósito da fundação da nação‖, ao tratar 

sobre a revisão do passado na literatura mostra como as 

sociedades latino-americanas encontraram em muitos 

escritores contemporâneos outras leituras de verdades 

construídas e que se fazem muito presente nos séculos XIX 

e XX. Segundo Achugar, ―as sociedades latino-americanas 

que emergiram da ordem colonial construíram novas 

imaginários sobre a base de projetos de alcance nacional 

e/ou regional que - quer apoiando-se na estrutura de um 

estado nascente, quer desenvolvendo formas de 

identificação local - reformularam os imaginários pré-

existentes‖ (2003, p. 33). 

 Há, portanto, uma tarefa posta, não apenas de 

desconstruir o discurso do colonizador. Mas, também dar 

voz àqueles que por séculos foram silenciados em 

detrimento de uma escrita, de uma literatura, na qual as 

minorias como os negros, mulheres, indígenas, 

homossexuais não apareciam como sujeitos de sua própria 

história. Por isso ―a revisão do passado levou e de certo 

modo está pressuposta na afirmação de que frente ao 

legado de um único relato da história - próprio do 

projeto da modernidade - deve se postular a 

multiplicidade de relatos de sujeitos‖. (ACHUGAR, 2003, 

p. 39). 

Entre essa multiplicidade de sujeitos, encontram-se 

os escritores indígenas amazonenses, Yaguarê Yamã, Elias 

Yaguakãg, Lya Minapoty, Jaime Diakara, Roni Wasiry 

Guará. Na obra Pequenas Guerreiras, Yaguarê Yamã conta 

a história de um grupo de meninas, filhas das Icamiabas, 

que resolveu dar um passeio na floresta. As meninas têm o 

consentimento de Pátea, a líder das Amazonas que acolhe 
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o conselho Yaguy, mãe de Awyá, uma das meninas do 

grupo. 

 É Yaguy que diz a Pátea que logo as meninas 

passarão pela prova de maioridade, por isso o passeio 

pela floresta poderá servir como uma aprendizagem para 

as garotas, preparando-as para os rituais de iniciação à 

vida adulta. Entre o grupo de meninas, encontra-se 

Dimára que se diferencia das outras, pois é: ―[...]uma 

menina loira filha de Pátea com um estrangeiro que dizia 

ser irmão do sol por causa de sua cor clara e que havia 

estado por lá na época em que as Amazonas avistaram 

duas enormes canoas lotadas de homens de pelos no 

rosto. (YAMÃ, 2013, p. 12). 

 No relato de Frei Gaspar de Carvajal, a expedição 

de Francisco Orellana, vinda de Quito no Equador, ao 

chegar num determinado ponto, depara-se com índias 

guerreiras, altas, de pele branca que lutavam como 

homens; andavam nuas e cobriam suas partes íntimas 

apenas com arcos e flechas. A descrição reduz as mulheres 

nativas a uma condição de selvageria, elas são bárbaras, 

exóticas e causam temor aos homens da expedição (os 

legítimos heróis) por conta do comportamento violento 

contra eles.  

 Yaguarê Yamã, na contramão do discurso de 

Carvajal, descreve em sua história a presença de uma 

indiazinha loira que traz à tona a violência sofrida pelas 

indígenas nas mãos dos colonizadores. Não apenas a 

violência sexual, mas principalmente, a violência 

ideológica, perceptível na maneira como o colonizador, 

aproveitando-se das crenças da nativa, consegue 

convencê-la de que ele é um ser superior, uma vez que é 

filho do Sol, um ser de luz, quase divino, portanto, as 

nativas precisam lhe prestar subserviência em todos os 
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aspectos, uma vez que não são pessoas e nem tem 

história. 

 

O índio brasileiro do século XVI (o 

Tupi, como Guarani, como Cariri ou 

como o índio mais primitivo, se 

possível do interior, é um selvagem sem 

história, bem diferente daquele que em 

outras regiões da América produziu 

civilizações como dos maias, dos 

quíchuas e dos astecas. [...] para o 

colono português, o índio é o 

individualista, irresponsável, 

antropófago, nômade, caçador 

absolutamente não inserido numa 

sociedade de trabalho organizado. 

(PICCHIO, 2004, p. 32-33). 

 

 Essa visão em torno do índio perdura na literatura 

brasileira desde o século XVI ao século XX. como 

enfatizado, essa visão era legitimada pelo olhar do 

escritor não indígena. 

 Na obra Pequenas Guerreiras, na presença de 

Dimára, a indiazinha loira, filha de Pátea, a líder das 

Amazonas, há uma verdade desconstruída. Essa ‗verdade‘ 

traz à tona a violência sexual sofrida pelas indígenas no 

período de colonização da Amazônia. Além disso, os 

índios são retratados como violentos e perigosos, as 

índias, dadas à luxúria, sedutoras e tomam o homem 

branco como objeto sexual, são mulheres extremamente 

violentas e beligerantes. O colonizador, nesse caso, é uma 

inocente vítima das índias sanguinárias.  

Nessa perspectiva, há o discurso subjacente de uma 

sociedade patriarcal no relato de Frei Gaspar de Carvajal. 

O nativo é ser visto conforme as ideologias de quem veio 

de além-mar para ‗civilizar‘ não apenas a nova terra, mas 
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também para salvar o índio, catequizá-lo, domá-lo. ―A 

manifestação de Outrem produz-se, é certo, à primeira 

vista, em conformidade com a forma como se produz 

qualquer significado. O outrem está presente num 

conjunto cultural e esclarece-se por meio deste conjunto, 

como um texto pelo seu contexto‖ (LEVINAS, 1998, p. 

235).   

 Yaguarê Yamã, ao retomar o mito das Icamiabas, 

mostra que o ponto forte das meninas não está na força 

física, mas na inteligência, no empoderamento feminino 

desde a infância.  Diferente do relato de Frei Gaspar de 

Carvajal, as garotas não enfrentam os homens com arco e 

flecha, mas saem correndo floresta adentro, despistando-

os e quando eles estavam prestes a pegá-las as garotas 

apareceram então as mães que ―desesperadas com a 

possibilidade de perder suas filhas que deixaram de lado 

as flechas, mas com punhos firmes desceram o morro‖  

(YAMÃ, 2013, p. 13). 

 Ao lutarem com outras armas, sugere-se que as 

mulheres podem lutar contra o sistema patriarcal 

enfrentando seus medos, seus opressores, sem 

necessariamente precisar aniquilá-los fisicamente. Há, pois 

em discurso que se coloca em oposição ao discurso do 

colonizador ratificado na fala de uma das meninas que 

diz:  

 

- Dessa vez mamãe não usou as armas, 

preferiu bater a matar. -  comentou 

Dimára com outras meninas. - Está 

vendo, Tainá? Nem sempre as armas 

são necessárias. Duvido que esses 

homens venham nos incomodar outra 

vez. Vão pensar mil vezes. (YAMÃ, 

2013, p. 35).  
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Yamã desconstrói a ideia de que as indígenas sejam 

incapazes de lidar com perigo, sem apelar à força, à 

violência, ao uso do arco e da flecha cuja finalidade seria 

a subsistência e não a agressividade. Em Pequenas 

Guerreiras há outra verdade, outro significado presente 

que se encontra ausente na totalidade dos discursos 

construídos sobre o indígena na literatura, desde o século 

XVI ao XX. A voz do escritor indígena, silenciada por 

muitos séculos, agora passa a mostrar outra verdade sobre 

os povos nativos, em especial os povos indígenas da 

Amazônia. A respeito dos quais se criou uma visão 

deturpada, violenta e cruel a ponto serem considerados 

raças inferiores ao branco colonizador.  

Embora o sujeito deste estudo limite-se à mulher 

indígena, tomemos como base, para melhorar a discussão, 

um estudo de Achille Mbembe. Na  obra A Crítica da 

Razão Negra, Mbembe diz que ao construir a verdade 

sobre as raças, o colonizador produz o ‗medo‘ e o ‗receio‘ 

do Outro, que é tido como inferior a ele. No entanto, 

hoje, escritores indígenas amazonenses contam suas 

histórias, mitos e lendas sob ótica contrária, como 

resistência e ruptura dessa ideologia. Por exemplo, o 

padre italiano Henrique Uggé publicou um livro intitulado 

As bonitas histórias Sateré-Mawé em1993, fruto de 

trabalho de catequese com os nativos sateré-mawé, 

habitantes do rio Andirá/AM. O referido religioso 

trabalha junto aos sateré-mawé há 30 anos. Na 

introdução do livro o escritor italiano diz:  

 

Este trabalho foi motivado pelo grande 

respeito e amor aos patrimônios 

humano e cultural da humanidade, 

ameaçados de extinção não só física-

cultural, mas também pelo 

esquecimento. 
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A publicação das narrações mitológicas 

em idioma Sateré-Mawé destina-se 

sobretudo às novas gerações indígenas, 

para que recuperando a memória tribal 

e conhecendo a própria identidade 

cultural, possam ser protagonistas de 

seu próprio futuro. Que este livro possa 

ser útil também ao povo do Baixo 

Amazonas, em particular aos jovens 

estudantes para resgatar suas origens e 

raízes culturais indígenas (UGGÉ,1993 p. 

1). 

 

Do convívio com os indígenas As bonitas histórias 

Sateré-Mawé  demonstram uma mistura de dados 

históricos, geográficos e, em grande parte, de mitos e 

lendas dos mawés, dando-lhes voz e vez literária. Em um 

dos trechos do livro, sobre a situação dos indígenas é 

registrado: ―os índios querem sair dos sofrimentos no 

campo da saúde, do abandono social e das contínuas 

promessas sem cumprimento dos órgãos governamentais. 

Querem um futuro melhor através do estudo e atuação 

formativa na educação, no próprio território indígena, 

tudo isso em respeito às tradições tribais‖ (UGGÉ,1993, p. 

9). 

 A obra traz à tona problemas de ordem social 

presentes no dia a dia dos sateré-mawé. Outro ponto 

importante a ser considerado é o direito à educação, 

cobrado pelos indígenas. Mesmo havendo um número 

expressivo de índios amazonenses graduados em 

diferentes áreas, ainda é tímido os investimentos na 

educação formal em nível superior para os nativos. 

O escritor Yaguarê Yamã é graduado em Geografia 

e tem militância frente às causas indígenas do povo 

Maraguá. Ao escreverem histórias sobre assombração, 
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mitos e lendas que permeiam o imaginário amazônico, 

Yamã e outros escritores indígenas, deixam para a 

posteridade as narrativas orais inscritas no suporte livro 

impresso. Pois, se trata de um mecanismo que mantém 

viva a história do povo subjugado e alijado da sociedade, 

dita civilizada. Lembra-nos Davi Kopenawa que para 

tentar salvar os yanomami das violências do branco, 

encontrou na língua de seus feitores, o meio para falar ao 

mundo sobre o seu povo e suas crenças, tomando como 

interlocutor de seus relatos Bruce Albert. 

O capítulo dezessete do livro intitulado A queda 

do céu: palavras de um xamã yanomami se a explicação 

do porquê de Davi Kopenawa decidir falar aos brancos 

sobre seu povo. No referido capítulo, há um relato 

marcado pela fala de um indígena que conta sobre os 

problemas de seu povo para o branco e diz que teve que 

se apropriar da língua dele, mas com o pensamento de 

indígena que tem um modo de pensar e ver o mundo, 

diferente do modo de pensar e ver o mundo do branco. 

Em um dos trechos do capítulo dezessete Kopnawa diz: 

―o que eu quero é que mostremos nossa valentia 

sobretudo nos defendendo contra os que querem devastar 

nossa terra. São eles nossos verdadeiros inimigos‖ 

(KOPENAWA. ALBERT, 2015, p. 381). 

 Kopenawa, contudo, diz que aprendeu a falar a 

língua dos brancos por meio dos espíritos da floresta 

―Remori‖. Trata-se do espírito zangão que deu aos 

forasteiros sua língua de fantasma e de Poerepatori, antigo 

espectro que, há muito tempo aprendeu a imitá-los. [...] 

Sozinho não teria conseguido e jamais teria sido capaz de 

fazer discursos nessa linguagem‖ (KOPENAWA. ALBERT, 

2015, p. 384-385). 

Ao dizer que teve ajuda dos dois espíritos da 

floresta, Kopenawa trata da importância de manter viva a 
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tradição ancestral dos povos indígenas. Mesmo que para 

isso precise se apropriar da língua do invasor branco. Em 

se tratando de literatura indígena essa apropriação é 

necessária para que a tradição e a identidade dos povos 

nativos da Amazônia sejam mantidas nas histórias inscritas 

no suporte livro, pois embora na Amazônia, de acordo 

com dados da Biblioteca Digital Curt Nimuendajú, 120 

línguas indígenas sejam faladas, o que predomina no 

mercado editorial brasileiro é a língua portuguesa. 

No livro Pequenas Guerreiras, a história é escrita 

em língua portuguesa. Mas, algumas palavras indígenas 

aparecem no texto e em nota de rodapé, com seu devido 

significado em língua oficial. Essa é uma das características 

de Yamã e de outros escritores indígenas que oferecem ao 

leitor de suas narrativas um pequeno glossário com 

palavras indígenas. 

Para fortalecer suas palavras, Kopenawa, buscou 

imitar a língua do branco com a possibilidade de 

sensibilizá-lo, preocupá-lo sobre as problemáticas em 

torno dos indígenas. Isso não significa perder sua 

identidade linguística, histórica e social, mas lançar mão 

do mecanismo de comunicação verbal do branco para a 

partir dela defender as causas indígenas. 

Como suporte teórico do presente estudo também 

se lança mão do livro O poder do mito de Joseph 

Campbell que traz importantes explicações acerca do mito 

e da importância deles na vida das pessoas. No capítulo 

intitulado ―O mito e o mundo moderno‖, Campbell nos 

mostra como o mito interfere consideravelmente na vida 

do homem, fazendo-o compreender a realidade que o 

cerca. Campbell adverte que, ―um de nossos problemas, 

hoje em dia, é que não estamos familiarizados com a 

literatura do espírito‖ (1990, p. 3). 
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Yaguarê Yamã é conhecedor do mito das Icamiabas 

relatado por Frei Gaspar de Carvajal. Ao tomar como 

base o mito, criado por Carvajal, e após sonhar com as 

Icamiabas, Yamã revisita o mito original, marcado por 

uma visão xenofóbica e deturpada acerca das populações 

indígenas. Na versão de Yamã, ocorre a desconstrução da 

percepção imposta pelo primeiro escritor às nativas, não 

apenas na figura de Dimára, mas acima de tudo, na 

maneira metafórica como discurso é tecido na obra, a fim 

de mostrar a outra face das Icamiabas, diferente da versão 

contada por Carvajal. 

Marcos Frederico Krüger (2003) em seus estudos 

sobre o mito cosmogônico dessana, afirma que o mito 

exerce duas funções importantes: a etiológica e a 

ideológica. A função etiológica visa explicar a origem das 

coisas, enquanto a função ideológica tem como objetivo 

mostrar como determinado povo vê e pensa o mundo. 

        Perceber a função ideológica do mito exige um 

rigoroso trabalho de exegese, de análise do corpus 

linguístico que compõem o texto. Uma vez que, 

sistematicamente, foi sendo promovido o silenciamento 

das vozes caladas pela força física, pela língua e pela 

ideologia do colonizador. Em seu livro Gramatologia, 

Jacques Derrida problematiza sobre as ideias construídas 

sobre o mundo: 

 

Com sucesso desigual e essencialmente 

precário, esse movimento teria tendido 

aparentemente, como em direção ao 

seu telos:  a confirmar a escritura numa 

função segunda e instrumental: 

tradutora de uma fala plena e 

plenamente presente (presente a si, a 

seu significado, ao outro, a condição 

mesma do tema, da presença em geral, 
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técnica serviço da linguagem porta voz 

(porte-parole)intérprete de uma fala 

originária que nela mesma se subtrai à 

interpretação. (DERRIDA, 2017, p. 9) 

 

A crítica de Derrida diz respeito não apenas à 

questão da estrutura da língua. Mas àquilo que está 

subjacente nela por meio da escritura do autor. Isso vale 

para as literaturas indígenas quando há, por exemplo, nos 

textos dois sistemas linguísticos presentes como ocorre na 

obra Pequenas Guerreiras em que essa questão se 

manifesta quando nela encontramos palavras indígenas 

misturadas à palavras em língua portuguesa e a 

necessidade das notas de rodapé para explicar o 

significado daqueles termos, a fim de que o texto literário 

produzido seja compreendido pelos leitores. 

 

Considerações Finais 

  

Yamã, como outros escritores indígenas do 

Amazonas, figura hoje como um dos autores amazonenses 

mais importantes para resgatar o protagonismo às vozes 

nativas. Por meio de seus textos literários, não apenas 

resguarda a tradição e identidade do povo amazonense, 

quando muitos mitos e lendas do Amazonas fazem parte 

do seu corpus literário, mas a ele também. 

  A narrativa Pequenas Guerreiras finaliza com a 

proposta de se repensar a condição da mulher indígena. 

Leva a pensar que a indígena pode, sim, ser empoderada 

desde criança. Além disso, a mulher precisa ser respeitada 

física e culturalmente, pois o discurso estereotipado visto 

em torno do exotismo, da sabedoria e até mesmo da 

luxúria das mulheres indígenas ainda é muito presente, ou 

seja, o pensamento eurocêntrico, trazido e imposto pelo 
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colonizador, não apenas soa alto como ainda é 

concretizado como verdade máxima. 

Os estudos de Derrida sobre a desconstrução são 

de suma importância para os estudos literários na 

contemporaneidade. À proporção em que ajudam na 

busca pela percepção do que está oculto na aparência, 

porém se encontra subjacente no texto.  Ao lado de 

Derrída, destaca-se também os estudos de Achille 

Mbembe, Davi Kopenawa e outros que ajudam a 

repensar e a compreender melhor acerca dos mitos na 

contemporaneidade e de como eles são tão importantes 

para que o leitor, de posse deles, possa repensar a sua 

realidade, discutir e repensar acerca da cultura da 

literatura de minorias, marginalizadas, pois não compõem 

o cânone literário oficial e ainda são tidas por alguns 

críticos como menores. 

A reflexão, portanto trazida neste estudo surge a 

partir da literatura indígena amazonense que, hoje vem 

ganhando aos poucos o mercado editorial brasileiro, 

resguardando a memória dos povos indígenas do 

Amazonas, bem como provocando uma reflexão acerca 

dos discursos xenofóbicos e preconceituosos implantados 

e oficializados pelo colonizador. 

 

Referências: 

ACHUGAR, Hugo. ―A escritura da história ou a propósito 

das fundações da nação‖. In. MOREIRA, Maria Eunice. 

(org.) Histórias da literatura: teorias, temas e autores. 

Porto Alegre: Mercado Aberto, 2003. 

CAMPBELL, Joseph. MOYERS, Joseph. O poder do mito. 

Org. por Betty Sue Flowers; trad. Carlos Felipe Moisés. 

São Paulo: Palas Atenas, 1990. 

CASSIRER. Enst. Linguagem e mito. Trad. J. Guinsbug, 

Mirian Schaiderman. São Paulo: Perespectiva: 2011. 



 RETEXTUALIZAÇÃO: ASPECTOS EDUCATIVOS, ARTÍSTICO-LITERÁRIOS E DESCOLONIAIS - ISBN 978-85-60212-27-9 

 

P
ág

in
a6

8
 

DERRIDA, Jacques. A escritura e a diferença. Trad. Maria 

Beatriz Marques Nizza da Silva, Pedro Leite Lopes e Pérola 

de Carvalho. São Paulo: Perspectiva, 2014. 

________________. Gramatologia. Trad. Mirian 

Chnaiderman e Renato Janine Ribeiro. São Paulo: 

Perspectiva, 2017. 

KOPENAWÁ, Davi. BRUCE, Albert. A queda do céu: 

Palavras de um xamã yanomami. Trad. Beatriz Perrone-

Moisés. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.  

KRUGER, Marcos Frederico Aleixo. Amazônia: mito e 

literatura. Manaus: Editora Valer, 2003. 

LEVINAS, Emmanuel. ―O vestígio do outro‖. In. 

Descobrindo a existência com Hurssel e Heidegger. Trad. 

Fernanda Oliveira. Lisboa: Instituto Piaget, 1998 

MBEMBE, Achille. Sair da grande noite: ensaio sobre a 

África descolonizada. Mangualde: Pegado, 2014. 

__________. Crítica da Razão Negra. Lisboa: Editora 

Antígona, 2014. 

SOUZA, Márcio. A Literatura no Amazonas: as letras na 

pátria dos mitos In. bibliotecadigital.univalle.edu.com.  

UGGÉ, Henrique. As bonitas histórias Sateré-Maué. 

Governo do Estado do Amazonas/ Imprensa Oficial, 1993. 

YAMÃ, Yaguarê. Pequenas Guerreiras. Ilust. Taisa Borges. 

1.ed. São Paulo: FTD, 2013 

_______________.  Guanãby Muru-Gáwuá: a origem do 

Beija flor. Ilustrações Taísa Borges. São Paulo: Petrópolis, 

2012. d 

http://www.agenciaamazonia.com.br  Acesso em 

17/06/2018. 

 

 

 

 

 

http://www.agenciaamazonia.com.br/


 RETEXTUALIZAÇÃO: ASPECTOS EDUCATIVOS, ARTÍSTICO-LITERÁRIOS E DESCOLONIAIS - ISBN 978-85-60212-27-9 

 

P
ág

in
a6

9
 

 

LITERATURA, HISTÓRIA E POLÍTICA NO 

ROMANCE PREDADORES:O PROCESSO DE 

(DES)(RE)CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA 

Palavras-chave: Literatura e vida social. Memória. Identidade. 

 

Jesuino Arvelino Pinto - UNEMAT 

Julianna Alves Bahia - UNEMAT 

 

 

Considerações iniciais 

 

O objetivo precípuo deste texto consiste em 

analisar o romance Predadores, de Pepetela, buscando 

apreender as formas de representação da condição 

itinerante que muitos grupos sociais se submetem em 

função das consequências de revoltas e guerras, modos de 

governo autoritários e mesmo de acidentes naturais. Mais 

especificamente, nossa proposta visa à reflexão acerca da 

reestruturação das memórias na formação da identidade 

de um povo, tendo a personagem central, Vladimiro 

Caposso, como elemento catalisador da trama demarcada 

pelo período de 1974 a 2004, compreendendo trinta 

anos, a partir das lutas finais pela Independência de 

Angola. 

Predadores, escrito por Pepetela em Luanda e 

concluído em janeiro de 2005, teve a primeira edição 

publicada em setembro do mesmo ano pela Editora Dom 

Quixote, em Lisboa. O sucesso editorial foi imediato. Em 

janeiro de 2006, o romance estava na 3ª edição pela 

mesma editora. O livro é composto por vinte capítulos 

sem títulos, que apesar de numerados e datados, não 

seguem uma cronologia, o que enriquece a estratégia 



 RETEXTUALIZAÇÃO: ASPECTOS EDUCATIVOS, ARTÍSTICO-LITERÁRIOS E DESCOLONIAIS - ISBN 978-85-60212-27-9 

 

P
ág

in
a7

0
 

narrativa. As datas compreendem o período de 1974 a 

2004, os trinta anos após a independência de Angola. 

A trama inicia-se em 1992, com o assassinato da 

amante de Vladimiro Caposso e o princípio do romance 

entre Nacib e Mireille; para, em seguida, retroceder até 

1974 e se deter em 1975 e 1978, contando os idos da 

juventude do nosso protagonista e suas aventuras como 

comerciante; após, salta até 2004, momento que 

Sebastião é designado advogado contra a fazenda Karan; 

retrocede até 1998, relatando as peripécias do jovem Ivan 

e a história de vida de sua vítima, Simão Kapiangala; volta 

para 1997, onde enfoca Mireille e sua falta de vocação 

(para os negócios, até então), retrocede ainda mais até 

1985 e vai até 1991 e 1995, mostrando a ascensão política 

e econômica da personagem central, salta 

propositadamente até 2004, onde temos um princípio de 

derrocada de Caposso e termina neste mesmo ano, 

mostrando o desfecho das personagens, ainda que o livro 

termine sem destinos definidos. Historicamente, temos um 

período que vai desde o fim da guerra pela libertação, 

alguns meses depois da Revolução dos Cravos em 

Portugal, passa pela independência em 1975, pela disputa 

de poder em Angola durante a guerra civil até chegar a 

2005, três anos após seu término e quando se pode, 

afinal, esperar alguma constância nesse tempo de paz. 

 

A (des)(re)construção da identidade de Vladimiro Caposso 

 

Caposso transita pelas esferas do poder em Angola 

nos anos de 1974 a 2004, compreendendo trinta anos, a 

partir das lutas finais pela Independência. O momento 

histórico inicial em que se insere a personagem central é 

uma Luanda em que os colonizadores e muitos angolanos 

abandonavam Angola diante da iminência de guerra entre 
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os movimentos de libertação, ao mesmo tempo em que 

regressavam muitos que haviam lutado pela 

independência do país. 

Enquanto a população se preocupava em encontrar 

parentes e amigos sobreviventes, os três movimentos 

revolucionários que lutaram pela independência do país, 

Movimento de Libertação de Angola (MPLA), União 

Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) 

e Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA) 

disputavam o poder. Vladimiro Caposso ascende 

lentamente econômica, política e socialmente, sempre 

aproveitando-se das brechas existentes no movimento 

político e frequentemente por meios escusos, além de 

saber usar a ingenuidade de algumas pessoas para explorá-

las e traí-las, a exemplo de muitos outros que 

espertamente assim procederam e, com certeza, ainda 

agem. Em meio a tantos subterfúgios, corrupção e falta de 

ética, Vladimiro Caposso torna-se um empresário de 

sucesso, não sem antes inventar para si uma outra história 

de vida, forjando desse modo, uma nova identidade. 

Mas, no seio da família que constituiu ao se casar com 

Bebiana, revela-se um grande chefe, preocupado em 

provê-la, em fornecer uma educação de qualidade aos 

filhos, o conforto e tudo que o capital pudesse comprar. 

No entanto, em seu percurso, com o passar do tempo, 

surgem outros indivíduos tão ou mais espertos que ele, 

estrangeiros a quem se associou, que quase o levaram à 

falência. Pelo menos, enquanto sua cabeça arquitetava 

novos planos, só restava a ele aceitar a realidade. 

Após a concretização da independência de Angola, 

relatada no capítulo 5, o medo de sarna de Caposso 

passou rapidamente, ―E não percebo nada dessas políticas, 

nem me vou a meter. O meu pai dizia, política causa 

sarna‖ (PEPETELA, 2008, p.120). Agora, com o MPLA no 
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poder, interessava ao já ganancioso Caposso algumas 

relações com quem dominava o cenário político. Amílcar, 

o português de quem VC (abreviação de Vladimiro Caposso 

adotada pelo autor ao longo da narrativa) era funcionário, 

voltou para Portugal ao se sentir ameaçado pela nova 

situação de Angola e deixou para Caposso sua loja, ainda 

que não de forma definitiva nem oficialmente. Caposso, 

para evitar que invadissem sua agora propriedade, 

levantou um muro. ―Dias depois, com as obras concluídas, 

escreveu nas chapas como muitos outros tinham feito na 

parede exterior das casas e quintais. Não encosta ou 

penetra, propriedade de camarada do MPLA‖ (PEPETELA, 

2008, p. 131). É a conveniência moldando os ideais 

políticos de Vladimiro Caposso, que, afinal, filia-se ao 

MPLA. mesmo que, para atingir seus objetivos, tivesse que 

mudar seu nome e inventar/criar uma história de vida e 

antepassados para fazer-se confiável: 

 

[...] Deu então os dados que o 

outro pedia para preencher uma 

ficha e o respectivo cartão. 

– Nome? 

– Vladimiro Caposso. 

– Vladimiro? 

– Como o Lenine. O meu pai era um 

revolucionário há muitos anos. 

– E a administração colonial aceitou? 

Era nome proibido. 

– Por isso nunca fui registrado. Vivi na 

clandestinidade. 

[...] 

– Naturalidade? 

– Catete. 

O funcionário escreveu mas levantou 

os olhos para ele. Caposso não saberia 

dizer se os olhos do outro denotavam 
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admiração, respeito ou ressentimento, 

ainda não tinha treinado esses dons de 

adivinhar nas caras os sentimentos. 

– Profissão? 

– Empregado comercial. 

Tinha já percebido, era inconveniente 

declarar ser dono de loja, mas 

também não dava dizer sou operário, 

devia se notar não tinha aspecto e 

talvez fosse preciso justificar mais tarde 

com papelada que nunca conseguiria. 

[...] 

[...] 

Caposso passou no dia seguinte e de 

facto estava pronto o abençoado 

cartão que poderia lhe abrir muitas 

portas, com um nome que metia 

respeito e uma terra de origem de 

onde vinha gente famosa, sempre 

pronta a dar ajuda a um parente, pois 

era voz corrente, todos os catetenses 

eram parentes e muito unidos. 

(PEPETELA, 2008, p. 134-136). 

 

Inicia-se, assim, um longo período de falcatruas, 

corrupção, politicagem e de dissimulação de VC, que para 

a sua ascensão política, adota novo nome, altera sua cidade 

de origem e cria antepassados revolucionários. Os 

próximos capítulos confirmam esse dado: nos primeiros 

anos pós-independência, Vladimiro conhece aquela que 

seria sua esposa, a inexpressiva Bebiana. Logo a 

engravida, casa-se com ela após reforçar o comércio de 

Amílcar, que já havia fechado e se transformado em sua 

casa, trabalha como motorista e, apenas cinco anos 

depois de sua filiação ao MPLA, já possui um carro 

próprio, um cargo de prestígio na Secretaria de Estado 
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dos Desportos e torna-se membro do Comitê Central do 

Jota. A ascensão profissional do protagonista, portanto, 

relaciona-se direta e intimamente com o partido político 

dominante, aquele mesmo que Caposso antes faria tudo 

para evitar qualquer contato. No entanto, o MPLA que 

VC. evitava era aquele revolucionário e radical, bem 

diferente das atitudes desse novo MPLA, agora no poder. 

Com este, VC identifica-se. Pepetela evidencia, na 

narrativa, como ocorre essa mudança na política do país, 

ou seja, os vitoriosos sempre herdam a estrutura e o 

funcionamento do sistema anterior. 

É importante ter em mente que identidade 

cultural é, em primeiro lugar, uma manifestação do 

período histórico de um povo. A formação histórica 

possui por peso não somente na formação de uma 

nação, mas também influi diretamente na produção 

artística, científica e literária de um povo. Nesse sentido, 

Carvalho (2010) enfatiza que a identidade se 

configurará, pois, por intermédio da identificação com os 

sistemas de representações simbólicas e dos sentidos 

construídos pelo discurso, representados no discurso, 

com os quais os sujeitos se identificam. A formação 

nacional está inteiramente relacionada à linguagem e a 

história, tanto na perspectiva de passado e futuro quanto 

na produção simbólica, ou seja, a produção cultural que 

dá o sentimento de pertencimento e unidade a uma 

coletividade. 

Vladimiro Caposso soube adequar-se bem na 

pirâmide do poder constituída na Angola pós-

independente: enquanto trabalhava como motorista, ele 

soube tirar proveito do sistema a seu favor, trabalhando 

para particulares em seu horário de expediente regular e 

complementando seu salário. Agora, construía sua fortuna 

a partir das brechas do Estado, que o favoreciam: ―Na 
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secretaria do Estado foi tendo uma carreira burocrática no 

gabinete de Intercâmbio, por proposta de um kamba mais 

antigo na Jota que tinha ocupado o cargo de director‖ 

(PEPETELA, 2008, p. 315). Assim começa a personagem a 

usufruir plenamente do sistema, já que sua função lhe 

permitia numerosas viagens ao exterior, além de receber 

ajuda de custo que lhe servia para comprar presentes à 

família ou mesmo para economizar em uma conta 

bancária. 

Como parte da conduta antiética, caberá a 

Caposso, a pedido dos poderosos do Partido, ser o 

delator de um camarada por algo que ele não fez, mas 

sim por se alguém que começava incomodar seus 

superiores por perceber atitudes de corrupção no 

partido. Ou seja, alguém que tentava resgatar os ideais 

do antigo MPLA, abandonados pelos componentes que 

assumiram o governo: 

 

– Lá em cima precisam se livrar desse 

antigo camarada, hoje um traidor, 

nossa vergonha nacional. Um traidor 

entre vários outros, mas certamente o 

mais perigoso. Infelizmente ainda não 

se reuniram as provas suficientes para 

haver um processo criminal. Sabe, é 

complicado arranjar provas para essas 

coisas. E os processos criminais de 

dirigentes são complicados, não caem 

bem junto ao povo, fazem supor 

maquinações, sabe como é. Mas 

torna-se urgentíssimo retirar-lhe pelo 

menos força política, para lhe amarrar 

as mãos, ele tem informações militares 

de grande importância, a qualquer 

momento pode passá-las para o 

inimigo, ou fazer coisa pior. Não há 
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tempo para mais. O primeiro passo é 

retirá-lo do comité central. 

(PEPETELA, 2008, p. 326). 

 

No entanto, apesar de ceder aos interesses do 

partido, um predador maior que Caposso irá intervir, 

acabando com suas pretensões de ascensão rápida no 

partido. Esse confronto de poderes e de interesses faz 

parte do processo de nacionalização de Angola pós-

independência: 

 

– Eu cumpri a minha parte. Arrisquei 

consequências pessoais porque confiei 

em si. Afinal o camarada não cumpriu 

sua parte no acordo. 

[...] 

– Já lhe expliquei o que passou. Fique 

calmo, espere cinco anos que chega ao 

comité central. Mesmo estando 

metido até o pescoço no processo de 

candongueiro. Ou julga que não 

sabemos? Fechamos apenas os olhos. 

Enquanto nos for fiel e de boca 

calada. (PEPETELA, 2008, p. 331-332). 

 

O que nos remete às observações de Candido 

(1989) ao considerar que a literatura é um ―sistema de 

produtos que são também instrumentos de comunicação 

entre os homens, possuem tantas ligações com a vida 

social, que vale a pena estudar a correspondência e a 

interação entre ambas.‖ (CANDIDO, 1989, p. 162). Essa 

interação descrita por Candido é o que aponta para a 

possibilidade de a literatura propiciar o conhecimento 

histórico de certa realidade por meio de um documento 

cultural que não pretende reduzir sua leitura a uma 
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possível objetividade precisa e indiscutível, mas que 

propicia o diálogo entre as áreas de conhecimento. 

 

Literatura, história e sociedade: reverberações 

 

O texto, antes de qualquer coisa, é produto da 

linguagem. Nasce do trabalho humano em sociedade e é 

testemunho material não apenas do esforço de criação 

individual, mas também dos condicionamentos sociais, das 

dimensões culturais, das condições econômicas, dos 

conflitos éticos e das contradições políticas, que 

configuram o espaço e o tempo em que foi gerado e 

publicado. 

Inocência Mata (1993) observa que, em uma 

sociedade ainda carente de reflexão e de instituições que a 

possam impulsionar sem interesses particulares de 

determinados grupos, como a angolana, a literatura 

torna-se relevante e exerce grande influência ao 

―desempenhar um papel que vai além da sua significação 

estética e simbólica‖ ao evidenciar a ―significação 

extratextual‖. A obra literária pode ser interpretada como 

a conjugação de uma memória individual sobre um 

passado histórico supostamente coletivo. Na produção 

literária de Pepetela, as contradições vivenciadas pela 

sociedade angolana são desnudadas. 

Octávio Paz, em O arco e a lira (1982, p. 227), 

avalia a necessidade de pensar em conjunto História e 

Literatura ao afirmar que ―A História é o lugar de 

encarnação da palavra poética‖.  História e Literatura 

não devem ser vistas apenas como duas realidades 

paralelas, dissociadas, mas, antes, como realidades que se 

interpenetram por meio da escrita. Toda criação artística 

é produto de um tempo e de um lugar específicos, e 
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corresponde a uma determinada atuação do homem em 

interação com o seu universo. 

Com o objetivo de demonstrar o movimento 

dialético entre a arte e a sociedade num sistema de 

correlações e influências recíprocas, Candido (1976, p. 25-

26) atribui à literatura a condição de ser fruto da iniciativa 

individual e de condições sociais, ―na verdade ela surge na 

confluência de ambas, indissoluvelmente ligadas‖. O 

artista, o criador da obra, orienta sua produção segundo 

os padrões da época e retira das realizações humanas seus 

temas. Esta, por sua vez, ―depende estritamente do artista 

e das condições sociais que determinam a sua posição‖ 

(CANDIDO, 1976, p. 30).  

A obra traz, portanto, no seu interior, no conteúdo 

e na forma, valores sociais, incluindo-se ideologias e 

modalidades de comunicação, à que se submete o escritor. 

Finalmente, o público, o concretizador da obra, 

condicionado também por forças sociais, tem o poder de 

atribuir sentido a ela e definir seu valor estético. Assim, a 

leitura e a compreensão de um romance demandam que 

se desentranhe da teia de signos indícios de complexas 

relações entre o Homem e a Sociedade. 

Considerando que as instâncias da História e da 

Literatura estejam dialeticamente integradas, acentuando a 

possibilidade de assimilação pela obra literária do 

contexto histórico em que ela se produziu, podemos 

concluir que a relação entre ficção e realidade constitui 

um dado inalienável ao próprio processo de criação 

artística. A obra é, portanto, uma configuração estética do 

mundo, criada pelo escritor com base num sistema 

simbólico de representação do real. 

Além da relação entre História e Literatura, que 

fundamenta o conceito de representação, a mimesis 

aristotélica, devemos considerar a apropriação da 
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temática histórica pela literatura como um traço 

recorrente na tradição romanesca. Ao lado da ficção 

literária que se refere diretamente a situações históricas 

com o objetivo primordial de criar um efeito do real, 

como nos ensina Barthes (1988), ou, ainda, de outras 

produções que apenas situam sua intriga num 

determinado contexto histórico, não devemos deixar de 

fazer referência aos romances que tomam uma realidade 

qualquer do universo histórico e a transformam em sua 

própria matéria, em parte integrante de sua estrutura, 

fazendo da realidade histórica uma realidade estética. 

Em Predadores, assim como ocorre no conjunto 

de sua produção literária, Pepetela, mais uma vez, não 

foge ao registro dos fatos históricos. Já no primeiro 

capítulo, temos a marcação temporal bem delineada: 

―Setembro de 1992‖, referência histórica direta à 

campanha eleitoral que iria consolidar o partido do 

MPLA no poder, já com as evidências da corrupção 

política: ―Esta era talvez a maior concentração de 

veículos de sempre, na maior parte carros pertencentes 

ao patrimônio do Estado, buzinando estridulamente.‖ 

(Pepetela, 2008, p. 16). Ao mesmo tempo, expõe a 

atitude dos que, em nome de ideologias políticas, 

cometem crimes e não os assumem, atribuindo-os ao 

partido adversário que se encontrava em desvantagem: 

 

[...] Se atirasse as culpas para a 

UNITA, o partido que afrontara o 

governo na guerra civil e cuja 

violência era reconhecida até pelos 

próprios aderentes mais imparciais, 

ninguém ia investigar nada. A polícia 

governamental acusaria a UNITA, esta 

se defenderia, diria ser manobra 

política para a desmoralizar antes das 
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eleições, o partido no poder, o 

MPLA, aproveitava imediatamente 

para relembrar outros crimes 

cometidos pelos rivais, a polêmica se 

instalava e ninguém ia investigar coisa 

nenhuma. (PEPETELA, 2008, p. 18). 

 

Percebe-se o clima de incertezas que tomou conta 

do país, a trama de Pepetela expõe quantos 

pseudopatriotas se aproveitaram para fazer remessa de 

dinheiro para os paraísos fiscais e abandonar Angola, 

com receio do resultado das urnas. Este contexto é 

apresentado ao leitor sob a perspectiva de Nunes, 

funcionário de um banco, que, em um discurso irônico, 

denuncia a atitude de alguns membros do poder, frente 

aos novos rumos políticos: 

 

[...] – Acabo de me despedir do 

ministro Gonçalves que arranjou 

uma providencial consulta médica 

urgentíssima em Londres, teme-se 

uma doença grave, claro... E o 

general Arlindo já partiu para Paris, 

também tratar umas enxaquecas 

horríveis que não o deixam pensar a 

sério na reorganização das novas 

Forças Armadas. E o Andrade, e o 

Fontes... uma boa parte do governo 

já está fora. (PEPETELA, 2008, p. 33-

34). 

 

Alguns momentos e fatos que precederam o ano 

da independência são descritos no romance, como o 

movimento das pessoas na Rua da Delegação, ―Com a 

vinda dos guerrilheiros que tinham combatido pela 

independência e a instalação de sua representação ali‖ 
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(PEPETELA, 2008, p. 95). Muitos vinham saber notícias 

dos parentes que haviam lutado e os mais espertos 

vinham em busca de se infiltrarem na casa para, mais 

tarde, adquirirem alguma vantagem. Havia, no entanto, 

os bem intencionados que queriam se alistar, já prevendo 

as lutas internas dos partidos na disputa pelo poder. 

Interessante notar que, para atribuir maior 

verossimilhança aos fatos narrados, Pepetela menciona o 

poeta Lúcio Lara, um dos líderes do movimento de 

independência de Angola, que se envolveu muito jovem 

nas movimentações nacionalistas angolanas em curso 

desde 1950 e entre os angolanos exilados. Foi eleito 

Secretário da Organização e dos Quadros na primeira 

conferência nacional do MPLA, em dezembro de 1962, 

passando mais tarde a Secretário Geral, sendo 

fundamental na efetivação da independência ao lado de 

Agostinho Neto. 

Quando o narrador faz um breve retrospecto da 

ação de Simão Kapiangala como soldado, destaca sua 

participação no combate aos sul-africanos, ―racistas do 

apartheid‖, para trazer à tona ―o acordo de Lusaka 

assinado em 1994, um dos muitos tratados que 

pretendiam acabar com a guerra civil.‖ (PEPETELA, 

2008, p. 229). Outro ano referenciado, mesmo que 

superficialmente, é 1997, como o ano em que se 

presumiu uma nova guerra civil. 

Predadores é um romance de tese, tipologia 

agraciada pela estética realista, quando sua adoção 

torna-se essencial para desnudar e criticar as instituições 

burguesas: igreja, casamento e família. Um romance que 

se pretenda de tese apresenta um objetivo precípuo, um 

propósito nítido do autor, que direciona as ações das 

personagens sempre visando a este fim. Assim, o autor 

elabora e defende uma ideia em forma de ficção. Nesse 
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tipo de narrativa a presença de personagens redondas ou 

esféricas é reduzida, em sua maioria, são planas, mas 

sobram intenções do autor. A simplicidade, linearidade e 

trivialidade revelam a proposta do autor: temos, assim, 

um círculo social formado por um corrupto sem 

escrúpulos, uma esposa submissa, um idealista desiludido, 

um menino honesto e esforçado, uma menina mimada, 

assim por diante. Segundo Foster (2004), a elaboração 

de personagens planas, 

 

Consiste, devo dizer, na incapacidade 

de perceber as profundezas e 

complexidades da mente humana 

comum; seleciona para fins literários 

duas ou três facetas de um homem e 

de uma mulher, geralmente os 

ingredientes mais espetaculares e 

portanto mais ―úteis‖ dentre as suas 

características, e despreza os demais 

(FORSTER, 2004, p. 94). 

 

Pepetela não intenciona, com a narrativa 

Predadores, expor questões comportamentais das 

pessoas após a independência, suas contradições ou 

temores. O propósito é mostrar uma Angola distópica, 

desencantada aos olhos de quem lutou pela revolução, 

extorquida, corrompida por quem a devia incentivar e 

desinteressante para a nova geração. 

O narrador deste romance merece uma atenção 

especial. Apesar da narrativa apresentar-se em terceira 

pessoa, caracterizada com onisciência e onipresença, o 

narrador manifesta-se de forma intrusa e explícita, entre 

colchetes e em itálico, justificando, explicando ou 

mesmo provocando o leitor. 
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[Qualquer leitor habituado a ler mais 

que um livro por década pensou neste 

momento, pronto, lá vamos ter um 

flashback para nos explicar de onde 

vem este Vladimiro Caposso e como 

chegou ao que é hoje. Desenganem-

se, haverá explicações, que remédio, 

mas não agora, ainda tenho fôlego 

para mais umas páginas sem voltar 

atrás na estória, a tentar a História. E 

desde já previno, este não é um livro 

policial, embora trate de uns tantos 

filhos da puta. Mas previno que 

haverá muita mistura de tempos, não 

nos ficaremos por este ano de 1992, 

em que houve as primeiras eleições, 

iremos atrás e iremos à frente, mas só 

quando me apetecer e não quando os 

leitores supuserem, pois democracias 

dessas de dar a palavra ao leitor já 

fizeram muita gente ir parar ao 

inferno e muito livro para o cesto de 

lixo] (PEPETELA, 2008, p. 21-22, 

grifos do autor). 

 

Mesmo alegando que não tece juízo de valor, 

―Reforçaria mas não o faço, pois o autor deve ser neutro 

nos conflitos que as suas personagens criam‖ (PEPETELA, 

2008, p. 480), o narrador demonstra, em seus 

comentários, exatamente o contrário, ao adotar a ironia e 

proferir um discurso ácido e rancoroso: ―Caposso nunca 

leu Sartre, até pode pensar que é alguma marca de água 

mineral‖ (PEPETELA, 2008, p. 490, grifos do autor). Esse 

narrador tem outra estratégia que o diferencia dos demais 

criados por Pepetela: ele encerra o capítulo deixando um 

elo para o próximo. 
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As personagens são reverberações de Angola no 

que tange tanto à ingenuidade quanto à inconsequência, 

dessa forma, a família Caposso corresponde à face 

daqueles que nunca vivenciaram uma revolução. Pepetela 

nos apresenta uma geração alienada e fútil, uma nação 

angolana ingênua e vulnerável que desconhece sua 

História, representada em personagens como Djamila, 

Kasseke, Manuel e Nacib; a leviandade e a inconsequência 

em Mireille e Ivan; o desencanto de um país que esqueceu 

dos seus filhos mais aguerridos em Sebastião Lopes e 

Simão Kapiangala; e a ambição e a corrupção em 

Vladimiro Caposso e seus poderosos e interesseiros 

aliados. 

Acerca da (de)formação, construção, reconstrução 

e delineamento da identidade, Hall (2006) assevera que 

as manifestações culturais de tradições e costumes 

representados na literatura pós-moderna são formadas 

pela tríade literatura, sociedade e identidade cultural, 

particularmente quando tratada pelo viés da Literatura 

Comparada, que permite situar o período sócio histórico 

da nação em que a obra se insere, o contexto político e 

econômico da época em que a obra foi desenvolvida, 

além das concepções histórico-culturais que integram não 

apenas a  problemática abordada,  mas  toda uma  

ideologia inerente à estética proposta pelo  autor. Nesse 

sentido, a literatura, muitas vezes, atua como base da 

sociedade na qual aquele projeto artístico foi concebido. 

Já o registro de manutenção cultural se constrói e se 

reconstrói no interior das trocas sociais, na correlação ou 

na contraposição com outras práticas culturais. 

Uma personagem especial, que reafirma a relação 

da literatura com a história, apresentada por Pepetela, é 

Simão Kapiangala, ex-combatente da guerra pela 

independência. O autor ironiza, chegando mesmo a 
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zombar do tratamento dado aos verdadeiros heróis 

pelos agentes do governo instaurado na Angola pós-

independente. Sua história é digna de lástima: durante 

um treino militar, ele pisou em uma mina e ―entrou na 

escuridão maior que a noite […]. Ficou com dois 

pequenos cotos de coxas e sem coto nenhum no braço, 

foi mesmo amputado pelo ombro‖ (PEPETELA, 2008, p. 

231). 

 

Quando deixou de estar em perigo de 

vida, trouxeram-no para o Hospital 

Militar de Luanda, na esperança de 

arranjar prótese para as pernas, mas 

outros tinham prioridades estranhas e 

inexplicáveis, ele foi ficando esquecido 

e depois também teve de sair do 

hospital, ocupava o lugar de algum 

ferido urgentemente grave. Viveu nas 

ruas, ia fazer mais como? Prometeram 

uma pensão do Estado mas ela nunca 

vinha, prometeram uma casa mas ele 

continuou na rua. (PEPETELA, 2008, 

p. 233-234). 

 

A falta de respeito e consideração evidenciada na 

forma de tratamento dos representantes do Estado 

dispensado a Simão, que se configura da transmutação 

de herói da guerra a mutilado maltrapilho e indigente, 

mostra-nos a real dimensão catastrófica das batalhas pela 

independência de um passado que só interessa para 

manutenção de privilégios de poucos. Na descrição, 

pormenorizada de Simão, temos com nitidez a metáfora 

do massacre, não físico, mas emocional, que sofreram 

todos aqueles que acreditaram em um futuro sem 

opressores após a independência, já que no período 

colonização este papel era desempenhado apenas pelos 



 RETEXTUALIZAÇÃO: ASPECTOS EDUCATIVOS, ARTÍSTICO-LITERÁRIOS E DESCOLONIAIS - ISBN 978-85-60212-27-9 

 

P
ág

in
a8

6
 

portugueses. Sempre haverá alguém para oprimir, como 

podemos constatar em todas as revoluções inicialmente 

anárquicas e libertárias. Liberta-se de um sistema de 

opressão para se aprisionar em outro, ainda que com 

novos contornos e faces mais conhecidas, lembrando 

Foucault (1989, p. 175), ―O poder é essencialmente 

repressivo‖. Usando a máscara do sentimento 

nacionalista de libertação de Angola, os partidos 

políticos, em especial o MPLA, revelaram-se novos 

opressores quando se dispuseram do poder. 

A utopia do desenvolvimento e a corrupção de 

uma sociedade justa e igualitária passa a maltratar seus 

heróis e proteger seus inimigos. O destino final de Simão, 

sua morte ao ser atropelado por Ivan Caposso quando é 

confundido com um cachorro, simboliza a nova e 

inconsequente geração aniquilando definitivamente e 

sem qualquer esforço os ideais defendidos pela geração 

anterior. Simão não podia mais ser diferenciado dos 

animais, havia perdido sua capacidade de locomover-se, 

banhar-se e de portar-se como um ser humano. 

 

Considerações Finais 

 

A literatura pode servir como ferramenta de 

registro e manutenção dos costumes e tradições, uma vez 

que o discurso se materializa na oralidade e na escrita, 

enquanto forma de registro dos costumes e tradições 

dominantes que perpassam a história da evolução do 

homem como ser social. Toda produção literária nega o 

dogmatismo e propõe a dinâmica, sempre de forma 

dialógica, não como um discurso da certeza, mas como o 

discurso da reflexão, no qual o homem cria seus ideários, 

características e sentimento de pertencimento a uma 

coletividade. 
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A produção literária de Pepetela lança um olhar 

crítico sobre a sociedade angolana, porém, em 

Predadores, com seu realismo, pela voz do narrador, o 

autor reconstrói essa mesma sociedade por um viés bem 

mais negativo e traumático. O colorido que encontramos 

não é aliado da fantasia, aparece nas fortes cores e cenas 

do cotidiano, nas repartições públicas, nas famílias, no 

fosso que separa e distancia pobres de ricos e, 

principalmente, nas cenas de rua, em sua dura realidade: 

crianças pobres e abandonadas, prostituição, ex-

combatentes que se tornaram mendigos. Enfim, esse 

colorido afasta-se da fantasia em tudo o que se pode 

avaliar da situação política e econômica de Angola. O 

quadro caótico é estruturado, à medida que 

acompanhamos a trajetória de Caposso, símbolo desse 

estado de coisas; de sua família e de seus comparsas e, por 

outro lado, na contramão da História no presente, mas 

afirmando os antigos e tradicionais valores dessa 

sociedade, a trajetória de outras personagens como 

Sebastião Lopes e Nacib. 

Em Predadores, muito similar ao que ocorre em 

nossos dias, constatamos em Angola o desequilíbrio entre 

as duas vertentes da dimensão ética que permeiam a 

existência humana: a política e a moral; a política 

predominando sobre a ética e sobre a moral. 

Presenciamos a destruição, a aniquilação da utopia de um 

Estado ético, ao visar soluções individuais em que tirar 

proveito de tudo e de todos constitui-se norma para os 

sabidos e espertalhões, simbolizados por Vladimiro 

Caposso, que, pelo poder, recorre a todos os meios: 

astúcia, mentira, traições, subserviência. 
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NOS CAMINHOS DA RESISTÊNCIA: A POÉTICA 

CASALDALIANA E A FORTUNA CRÍTICA 

Palavras-chave: Literatura mato-grossense. Resistência. Casaldáliga.  

 

Marcos Fabio da Silva - UNEMAT 

Henrique Roriz Aarestrup Alves - UNEMAT 

 

 

Considerações iniciais 

 

No âmbito da crítica, é relevante refletir sobre os 

problemas apontados por Marcelo Ferraz de Paula em 

(Des)considerações sobre o testemunho na poesia lírica: 

uma proposta de diálogo (2015)
4
, em que destaca a 

escassez de investigações sobre o testemunho articulado 

ao estudo da lírica no Brasil em comparação ao estudo da 

prosa escrita nos anos 60 e 70 do século XX. Nesses 

termos, percebe-se que a crítica literária à poética 

casaldaliana oferece grandes contribuições para a área dos 

estudos literários, no que diz respeito às complexas 

relações entre literatura e testemunho.  

 

A fortuna crítica casaldaliana 

   

A produção escrita de Casaldáliga, composta por 

cartas, diários, poemas, textos teológicos e políticos tem 

sido estudada e se pode dizer que houve uma 

intensificação de trabalhos nos últimos quinze anos, a 

                                                             
4 Artigo aponta a relação complexa existente entre literatura e testemunho 
em decorrência das violências institucionais praticadas no Brasil sob 
regime militar nas décadas de 1960 e 1970, em que reafirma o 
componente social presente na lírica e a emotividade como como 
instrumento para ponderar dilemas históricos. 
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exemplo dos estudos sobre autor e obra produzidos por 

Benjamín Forcano (2008), cujo trabalho serviu de 

referência inicial e divulgação da poesia, causa e militância 

do bispo emérito. 

Contudo, a maior parte dos trabalhos 

desenvolvidos são resultados de pesquisas presentes em 

Mato Grosso, de modo que se estabeleceu uma interação 

frequente entre pesquisadores da Unemat, UFMT e IFMT. 

São pontos de referência os grupos coordenados pela 

Professora Célia Maria Domingues de Rocha Reis, bem 

como há considerável número de publicações, produto de 

pesquisas desenvolvidas pela Unemat – Universidade do 

Estado do Mato Grosso –, a exemplo das publicações 

advindas do grupo de pesquisa Intelectuais e Minorias, 

desenvolvido no Campus de Sinop. 

O trabalho de Rosana Rodrigues da Silva (2008) é 

expressivo por conta de sua abrangência e profundidade, 

podendo ser considerado de grande auxílio para a 

compreensão dos modos de engajamento articulados à 

poética de Casaldáliga. Trata-se de um amplo 

levantamento da produção escrita do autor a fim de 

delinear seu projeto literário, de modo a evidenciar a 

concomitância da lírica com outros gêneros, além de 

possibilitar abordagens de questões temáticas recorrentes 

que recebem tratamentos diversos, uma vez que: 

 

possui significativa produção 

autobiográfica - cartas, ensaios e 

memórias - que testemunham a luta 

pelas causas da população pobre na 

região Norte de Mato Grosso e 

expressam, no conjunto, um manifesto 

de fé religiosa e vida compromissada 

com as causas da chamada Teologia da 

Libertação (SILVA, 2008, p. 13). 
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Sua pesquisa pontua aspectos de como a concepção 

poética de Casaldáliga está pautada na ideia de resistência. 

Nesse sentido, elenca, no plano formal, as representações 

de engajamento, e aponta a primazia da Terra como 

representação: ―As imagens poéticas na obra de 

Casaldáliga revelam uma psique atormentada pelo 

contexto de violência à natureza, ao lado do desejo de 

retorno a um tempo de origem em uma natureza 

acolhedora‖ (2008, p. 5); tem-se, então, a representação 

da Terra como fonte de força para lutar, e de uma 

Natureza feminina que rege a Libertação. 

Conforme Rosana Rodrigues da Silva, tal figuração 

visa retomar a concepção da Terra como Grande Mãe, de 

modo que os homens são filhos da terra, irmanados na 

marcha da história. Propõe um novo padrão de 

relacionamento com a natureza, pautado pela 

fraternidade continental, e mesmo planetária: ―No ato de 

partilha, na consagração, a Terra sempre surge como Mãe 

acolhedora: ―Nesta Ceia ecológica/ Sobre o verde 

salvado/ _ pele da terra Mãe __/ se oferece, com Cristo, o 

Universo‖.‖ (CASALDÁLIGA, Na Ceia do Reino, apud 

SILVA, 2008, p. 06, grifos do autor) 

Sobre o processo de sacralização da natureza, a 

ideia de terra como mãe acolhedora, reside uma das 

principais soluções estéticas propostas na poética 

casaldaliana, posto que o rito, enquanto modo de 

edificação do espaço sagrado, elabora uma forma 

transcultural dos valores da cultura indígena. 

O que se mostra salutar, ainda de acordo com a 

autora, é a relação constituinte que o elemento natural 

tem na proposição religiosa, como via para renovação 

espiritual: 
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A exemplo da postura política de Padre 

Vieira, Casaldáliga une fé e 

compromisso libertador com os mais 

necessitados, a partir da experiência da 

misericórdia primeira de Deus e da 

renovação espiritual, tomando a 

imagem de Cristo como o grande 

libertador (SILVA, 2008, p. 08). 

 

No âmbito da lírica, a tessitura contraideológica 

pôde assumir variadas formas. Para melhor avaliar as 

intersecções entre o estético e o político em Casaldáliga, a 

crítica foi capaz de apontar adesões que a poética de 

Casaldáliga realizou, sobretudo as atualizações sobre as 

representações da tradição religiosa presente na lírica. 

Em Imagens e formas de engajamento na poética 

de dom Pedro Casaldáliga (2008), Silva percebe, no 

ambiente revolucionário do modernismo, condições 

específicas, "O homem cristão moderno é um ser 

desiludido que sofre as influências do progresso e da 

história, ao ver abandonado o paraíso dos arquétipos e 

da repetição" (2008, p. 236). Em Casaldáliga, os 

elementos de formação religiosa implicam nas questões 

formais e temáticas, de modo que se faz notar as relações 

entre religiosidade e engajamento como importante 

seguimento da tradição de resistência, no modernismo 

literário. 

A fé-libertadora propalada pelo poeta, definida 

por sua poética religiosa, em que ―o poema religioso 

pode ser lido como prece, louvor, confissão; 

considerando sua forma salmódica, a recorrência de 

paráfrases do evangelho e de parábolas‖ (SILVA, 2008, p. 

237), é assomada à militância que se faz perceber em 

outros gêneros, como cartas, diários, dentre outros 

testemunhos de denúncia que apresenta a Região do 
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Araguaia como realidade imediata, mas que pode, 

metonimicamente, assomar-se como simulacro das 

práticas hegemônicas. 

O trabalho de Barros, intitulado Pedro Casaldáliga: 

Liberdade em Prosa e Verso (2010), organizam-se como 

estudos que relacionam a criação poética com a vida de 

militância e testemunho em favor das comunidades 

indígenas e ribeirinhas. Seu trabalho realiza uma análise 

sócio-estilística, tomando como objeto parte da escrita em 

prosa dos textos do diário Creio na Justiça e na Esperança 

(1978), posto que essa obra permite elucidar algumas 

orientações acerca da noção de espiritualidade discutida 

na década de 1960, conciliada com as efervescências 

políticas da época em que o pensamento socialista 

tomava corpo na América Latina, cujas ideias eram 

expressas a partir do contato com a realidade local por 

parte dos missionários: 

 

Brasil vivía en plena gloriosa 

Revolución del 64 y con las calientes 

características del 68. El "Cenfi" - Centro 

de Formación Intercultural- con 60 

misioneros, hombres y mujeres, de 

diferentes nacionalidades y de las más 

dispares orientaciones, era una fragua 

de libertad contrastada. Se revisaba 

todo, se vivía en estado de crítica. 

Desde el grupo neoeclesiástico 

holandés, con liturgias espontáneas y 

una contestatoria actitud hacia el 

Vaticano, y los profesores brasileños del 

Cenfi, seglares eclécticos o clérigos 

"aseglarados" - a la primera vista de un 

claretiano español, hasta los 

integérrimos bretones, todavía en latín, 

se daba allí toda la gama de espíritus de 
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una Iglesia en evolución, y en América 

Latina y en el Brasil (CASALDÁLIGA, 

1978, p. 09). 

 

A proposição de Barros trata da possibilidade de 

voz lírica posta como testemunho para compor os traços 

de um discurso estético marcado pelo realismo crítico. 

Amparada no discurso de Candido acerca da integridade 

da forma e conteúdo presente na obra literária, afirma 

que: "O externo (no caso, o social) importa, não como 

causa, nem como significado, mas como elemento que 

desempenha um certo papel na constituição da estrutura, 

tornando-se, portanto, interno" (CANDIDO, 2006, p.13-

14 apud BARROS, 2010, p. 14). 

As considerações de Barros avultam a noção de que 

a literatura confessional, advinda de um contexto de 

violências institucionais, a exemplo de muito do que 

aconteceu com a poesia marginal, não pode ser reduzida 

por uma crítica especializada e alienante de que o 

envolvimento direto, testemunhal, com a matéria objeto 

do discurso poético, venha necessariamente a reduzir a 

qualidade estética. 

É recorrente relacionar forma e engajamento à 

poética de Casaldáliga, resultante de uma trajetória 

existencial diretamente aderida aos conflitos sociais, sua 

obra suscitou à crítica abordagens que tratassem de 

questões envolvendo literatura e engajamento. Barros, 

assim como Silva, reitera a temática da Liberdade como 

signo estético fundador, ao lado da figuração planetária 

da Terra. Além disso, Barros também observa as marcas 

modernistas de apropriação crítica da tradição, hipótese 

evidenciada pela relação intertextual estabelecida com o 

poema Canção do Exílio. 

Silva (2008) e Barros (2010) mantém relações de 

proximidade, pois ambas as autoras se atentam para o 
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caráter confessional inerente ao fazer poético em 

Casaldáliga, agregando mais conhecimentos aos estudos 

sobre a poesia protesto produzida no Brasil nas décadas 

de 1970 e 1980. Nesses termos, sua escrita acaba por 

apontar a totalidade de um projeto que aproxima 

realidade, memória, ética e estética; intersecções 

relevantes para a noção de autoria oferecida pelos estudos 

literários marxistas, uma vez que esta concebe a literatura 

como uma prática inserida em um amplo quadro de 

práticas discursivas, que atuam sobre a memória coletiva e 

o espaço público. 

A fortuna crítica pôde, também, relacionar formas 

de engajamento com outros recursos expressivos da 

poética casaldaliana, como o trabalho de Edson Santos, 

intitulado Cercas malditas: utopia e rebeldia na obra de 

Dom Pedro Casaldáliga (2011), que evidencia outro 

aspecto do engajamento literário, atentando-se ao tema 

da utopia como recurso estético da lírica. A partir da 

análise de três antologias de poesia: Antologia retirante 

(1978), Águas do tempo (1989) e Versos adversos (2006), 

procura estabelecer um diálogo da experiência política e 

religiosa com a composição poética do autor, e oferece 

uma discussão oportuna, que faz perceber as 

proximidades entre o sentidos estéticos e políticos, 

caracterizadores da poesia de Casaldáliga. 

A discussão que se inicia recupera perspectivas 

teóricas do engajamento, uma vez que condiciona duas 

tônicas na poética de Casaldáliga: o engajamento às 

causas reais e situadas, e à metáfora condicionada ao tema 

da utopia, necessárias à abordagem de questões estruturais 

dos significantes de seus poemas. O termo esperança, que 

aparece reiteradamente, elabora-se com sentidos 

conotativos, devido ao emprego das imagens utópicas de 

comunhão e harmonia com a natureza. 
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A palavra como instrumento de luta, atrelada a 

situações concretas, e que, no entanto, faz perceber uma 

preocupação com o fazer poético acaba por se 

caracterizar como uma percepção do intelectual 

Casaldáliga. A utopia necessária, que pretende recriar a 

realidade, é a resposta revestida de esperança, fruto do 

"diálogo da experiência política e religiosa com a 

composição poética do autor" (SANTOS, E. F., 2011, 

p.18). 

A contribuição crítica do trabalho de Edson Santos 

se mostra, ao recuperar reflexões de Benjamin Abdala 

Junior acerca do conceito "da utopia libertária", 

construído no campo da ficção e da história, que se 

distingue da acepção ordinária da palavra, ligada ao 

sonho ou aquilo que esteja fora da realidade concreta: "O 

que se registra assim é a comunhão entre a ―função 

antecipadora‖ no horizonte de realização e a 

concretização das possibilidades e potências imanentes" 

(ADBALA, 2003, p. 61), pois se constitui como "uma 

reflexão que recupera a utopia retirando-lhe o sentido 

pejorativo provocado pela dicotomia ―socialismo 

científico versus socialismo utópico‖, permitindo à utopia 

um lugar de resistência do negativo" (Ibid, 2003, p. 63). 

Aquilo que os tempos renegam, conforme Edson 

Santos, "essa esperança desesperada‖ (2011, p. 30) que 

desaloja o poeta, será em Casaldáliga, ao tematizar 

problemas situados, uma inscrição do político na poesia, 

e, assim, um modo de ―enfrentar a realidade que é de 

exploração, morte e conflitos [...]‖ (2011, p. 44) 

Casaldáliga irá responder por meio deste constructo em 

torno da ideia de utopia, ―local em comunhão, igualdade 

e fraternidade universal, sem os males da 

contemporaneidade.‖ (2011, p. 39). 
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Santos também destaca o elemento ―Terra‖ que, 

enquanto signo linguístico, aparece como ―Terra 

Prometida‖, ―Terra-em-espera‖, ―Terra Nova‖, ―Terra-

esposa-em-festa‖, de modo que emprega construções 

semânticas para operar distinções como em ―terra na 

Terra‖, em que se utiliza de recursos de substantivação 

dos termos, de modo que a melhoria coletiva se torna a 

condição de possibilidade da Terra nos Céus. 

Edson Santos, assim como outros trabalhos, 

reafirma o aspecto estruturante de recursos temáticos e 

lexicais de um discurso estético profundamente ligado à 

corrente religiosa da teologia da libertação, em que 

apresenta reflexões bíblicas e teológicas com ênfase sobre 

o protagonismo necessário ao povo empobrecido. 

Trata-se, pois, de uma postura apostólica que visa 

contemplar a espiritualidade com a práxis política. O 

"sonho diurno", conforme Edson Santos recupera em 

Bloch (2005), se mostra como um instrumento consciente 

de desvelamento de injustiças, que, no caso, está 

empregado em uma poética em que "Casaldáliga acredita 

e leva os outros a acreditarem que é possível um novo 

mundo, ainda no presente, não apenas numa região 

peculiar que é o Araguaia, mas nos diversos cantos do 

mundo onde houver privações dos direitos naturais do ser 

humano" (2011, p. 46). 

Tal poética compreende uma amplitude temática 

que já foi objeto de outros estudos, a exemplo da 

atualização sobre as representações indigenistas da 

literatura brasileira, no ensejo da poesia protesto, 

conforme aponta Luzia O. Santos, no artigo Poesia 

protesto e indigenismo (2011), em que analisa poemas da 

antologia Versos Adversos (2006), de maneira que tal 

estudo se mostra como uma espécie de continuidade a 

trabalhos anteriores da autora. Seu método expositivo já 
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pode ser notado em O percurso da indianidade na 

literatura brasileira: matizes da figuração (2008), em que 

empreende um levantamento sobre a constituição do 

estereótipo indígena a partir das representações 

formuladas na historiografia literária brasileira. 

Luzia O. Santos encontra em Casaldáliga uma 

representação atualizada da indianidade, que tensiona a 

visão edênica constituída nos relatos iniciais dos cronistas, 

literatura de viagem, sermões de Anchieta e no canto 

idealizado da literatura romântica. Disso, considera uma 

singularidade em relação às figurações encontradas no 

modernismo, pois sua poética resulta de uma 

interculturalidade própria no contexto da 

contemporaneidade. Voltada para as figurações dos 

"conflitos que envolvem a presença do invasor, ao longo 

do contato permanente com a cultura ameríndia" 

(SANTOS, L. A., 2008, p. 16), verifica em Casaldáliga o 

lugar de Povos Indígenas em meio aos avanços 

neocoloniais ocorridos no período da ditadura militar. 

Nesse sentido, a estudiosa afirma que: 

 

Nos limiares do século XXI, é possível 

visualizar que os seres humanos, 

indígenas aqui referidos, não são 

"intocados pela chama da civilização". 

O eco de resposta a Anchieta devolve, 

antes de tudo, pela poética engajada, 

os resíduos de uma catequese 

destruidora, que impôs a segregação 

social aos povos nativos, a 

contaminação do seu ambiente natural, 

bem como o jugo de não pertencer 

nem a sua cultura primitiva nem à 

cultura nacional, na condição de 

integrado aos direitos do cidadão. 

(SANTOS, L. A., 2011, p. 63) 
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Sua pesquisa acaba por evidenciar algumas 

apropriações críticas que o poeta realiza sobre a tradição 

literária, pois retoma aspectos do épico, como o emprego 

da voz coletiva, para compor, em diálogo direto com a 

poesia social do modernismo brasileiro, uma "poesia 

transitiva" como àquela pressuposta por João Cabral de 

Mello Neto, ou seja, capaz de tratar sobre qualquer 

assunto, desde que preservado o trabalho com a 

linguagem. No caso de Casaldáliga, percebe-se um diálogo 

consciente com a tradição para performar o tom lírico 

condicionado a uma causa que se mostra urgente: 

 

Os versos iniciais traduzem, 

alegoricamente, a invocação contida 

nos textos épicos, na qual o poeta 

mencionava sua inspiração. Em 

Casaldáliga, a voz altissonante não 

indica a musa inspiradora, e sim, uma 

coletividade perpassada pelos crimes da 

ocupação do capital. A eles é pedida a 

atenção para o que irá ser proclamado 

(SANTOS, L. A., 2011, p. 69). 

 

Conforme o título anuncia, proclamar apresenta o 

sentido usual de proferir em voz alta, ou seja, o tom de 

brado que configura a poesia protesto. A abordagem de 

Santos procura explicar a característica polifônica 

encontrada nos poemas de Casaldáliga ao observar as 

ressonâncias da voz lírica que expressa uma forte 

interculturalidade religiosa somada à lucidez política em 

que "o ponto central é o homem, sua relação com Deus, 

com a natureza, com o trabalho e consigo mesmo" (2011, 

p. 64). 
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Assim sendo, o olhar do sujeito lírico procura 

apontar as marcas colonialistas, e não raro, a voz aponta 

e realiza a autocrítica advinda do processo histórico que 

conflagrou a bandeira do cristianismo a serviço da coroa 

no período colonial, do mesmo modo que reconhece as 

facetas neocolonialistas, representadas pelo 

aparelhamento do estado a mando da ordem capitalista, 

de modo que o poeta-missionário seja compreendido 

como um "tradutor dessas vozes agonizantes" (ibid, p. 64) 

e silenciadas no passado e no presente, alinhado contra o 

silenciamento ocasionado pelo discurso oficial, sobretudo, 

dos povos originários e seus descendentes. 

Outros projetos colaborativos de Casaldáliga já 

foram objetos de estudos, como o caso da análise 

intersemiótica desenvolvida por Precioso (2015) com o 

muralismo de Maximino Cerezo Barredo. Para justificar 

sua abordagem, que opera sob o conceito de 

transculturação, Precioso pontua como se deu a expressão 

da arte religiosa no contexto histórico nas décadas de 

sessenta e setenta, retomando a noção de cultura de 

resistência definida por Bosi (2000), que se estabeleceu 

como forma de reação à rispidez das políticas 

neoliberalistas. Precioso ressalta dois aspectos salutares 

para a incidência do caráter revolucionário presentes na 

poesia de Casaldáliga, que, no entanto, pode ser 

estendido para um movimento mais amplo no campo da 

arte religiosa orientada pela Teologia da Libertação, 

quando se observa em retomada "(...) os temas, as cenas, 

os personagens e os mitos bíblicos buscando representar a 

experiência com o sagrado experimentada ao longo da 

história da humanidade [...]" (2015, p. 55); de modo que, 

nas manifestações artísticas religiosas desse período, há: 

 

uma singularidade: as expressões 

artísticas por ela apresentadas elege o 
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povo pobre e marginalizado como 

representantes de si mesmo, na maioria 

das vezes, são representados os 

próprios frequentadores das igrejas; os 

artistas que atuam nos interiores dos 

templos, nos murais, na poesia, nas 

esculturas, telas e painéis figurativizam 

o local onde estão inseridos, movidos 

pelo anseio de que o evangelho lhes 

seja verdadeiramente libertador e que 

seus participantes sejam protagonistas 

de suas próprias vidas. (PRECIOSO, 

2015, p. 55) 

 

A referida cultura de resistência, descrita por Bosi e 

retomada por Precioso, define-se como sendo uma 

manifestação de contra cultura, ou, pela formação de uma 

cultura própria, cunhada em valores e representações 

específicas, de práticas locais. O estudo comparativo de 

Precioso, desenvolvido por meio da teoria semiótica 

greimasiana, procura observar a organização dos sentidos 

de resistência em códigos distintos, verbal e pictórico 

para, assim, identificar os pontos de convergência, em um 

momento histórico específico da arte religiosa, orientada 

por uma teologia progressista em relação à pauta de 

manutenção da ordem social mantida pelos modos de 

produção capitalista. 

Pode-se perceber, nas variadas abordagens 

apresentadas, a tessitura de uma poética polivalente em 

suas estratégias, como uma voz testemunhal que relaciona 

uma realidade imediata com a marcha da história, 

construindo-se como um caráter atemporal sobre o tema 

da exploração humana. 

 

Considerações finais 
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Na lírica casaldaliana, forma e conteúdo ainda 

soam bastante provocadores. No plano do conteúdo, 

sobretudo, por recorrer ao âmbito da espiritualidade, 

esta, porém, está calcada em uma materialidade de luta, o 

imperativo do amor político, a centralidade da luta 

alinhada aos oprimidos como requisito da salvação. Um 

conjunto de preceitos, de implicações políticas imediatas, 

oriundas da Teologia da Libertação, que caracterizam uma 

interpretação revolucionária do evangelho, ou seja, um 

tipo de discurso estilizado e abertamente politizado, que 

acaba por problematizar uma noção deformada sobre o 

estético, definido tão somente como linguagem apurada. 

Em Casaldáliga, de forma recorrente, a mensagem 

comporta o conteúdo de maneira explícita, direta, em 

que o plano da forma pode conter o didatismo ou a 

reapropriação crítica de gêneros católicos. Religião e o 

ideário revolucionário, habitualmente, não são conteúdos 

alinhados por um propósito comum; ao contrário, boa 

parte das posições marxistas partem de um crítica em 

favor do estado laico, e a religião aparece como forma de 

alienação da superestrutura. 
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LITERATURA E OUTRAS ARTES: A 

CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DE GÊNERO 

EM PRODUÇÕES FRANCO-LUSÓFONAS5
 

Palavras- chave: Identidade de gênero. Rosario Ngunza, Conceição 

Evaristo. Céline Sciamma. 

 

Néstor Raúl González Gutiérrez – UNAD-Colômbia 

 

 

Considerações finais: Literatura Comparada 

  

A prática da comparação é um fenômeno tão 

antigo como a própria manifestação da literatura: tecendo 

os percursos da Literatura Comparada, Olmedilla (1997, 

p. 954) explica:  

 

Pensamos que la literatura comparada 

apareció, como tal, el día en que un 

escritor descubrió que él tenía un colega 

allende las fronteras de su esfera 

cultural y lingüística. En el momento en 

que estos escritores establecieron 

relaciones a través de sus obras y se 

dieron cuenta de que sus inquietudes, 

deseos y preocupaciones eran idénticos 

o diferentes; en definitiva, comparables, 

podemos inferir que surgió Literatura 

comparada. Si ésta no surgió como un 

sistema crítico, sí al menos como un 

                                                             
5 O texto foi publicado na revista Lampejo (2017) Vol 6 n 2. Foram 
realizadas poucas alterações e atualizações. 
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punto de partida y referencia que 

arrojaría futuras luces sobre el tema.
6
 

 

Apesar de iniciar de forma empírica, a Literatura 

Comparada surge como disciplina no século XIX sob o 

domínio europeu, especificamente dos franceses, num 

momento marcado pela produção de novos saberes que 

determinaram constantes encontros entre intelectuais, 

permitindo aproximações entre literaturas como forma de 

conhecimento e de identificação do outro. Foi inserida 

como disciplina nas universidades francesas por Abel 

Villemain, Jean-Jacques Ampère e Philarète Chasles com 

nomenclaturas como ―panoramas comparados‖, ―estudos 

comparados‖ e ―história comparativa das artes da 

literatura‖.  (CARVALHAL, 2007). 

Na primeira metade do século XIX Goethe (1892 

apud JIMÉNEZ, 1998) propôs o termo Weltliteratur 

(literatura universal), entendida não como um estudo 

rigoroso da literatura do mundo, mas como um termo 

referencial a uma época em que todas as literaturas 

poderiam ser uma só. A Weltliteratur seria o conceito 

significativo da grande síntese literária, considerando as 

contribuições que cada literatura nacional aporta na 

consolidação dessa universalidade. Tal fator reduziria a 

Literatura Comparada propriamente dita às produções 

locais e às dependências das traduções.  

                                                             
6Pensamos que a literatura comparada apareceu no dia no que um escritor 
descobriu que ele tinha um colega além das fronteiras da sua esfera 
cultural e linguística. No momento em que esses escritores estabeleceram 
relações através das suas obras e perceberam que suas inquietações, 
desejos e preocupações eram idênticos ou diferentes; quer dizer, 
comparáveis, podemos inferir que surgiu a literatura comparada. Se não 
surgiu como um sistema crítico, pelo menos como um ponto de partida e 
referência que brindaria futuras luzes sobre o tema. 
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Se a Literatura Universal, nesse período, confundida 

com a Literatura Comparada, fosse a Weltliteratur 

entendida como soma de todas as literaturas nacionais, 

Gillén (apud JIMENEZ, 1998) propõe três possíveis 

(re)interpretações da seguinte forma: 

 

1) Obras literarias que, superando las 

barreras nacionales, pueden ser 

accesibles a todo el mundo, a futuros 

lectores de un número creciente de 

países. 2) Obras literarias que, 

generalmente en traducciones, han ido 

y venido por el mundo, y 3) Obras que 

reflejan lo más profundo, común o 

duradero de la experiencia humana
7
. 

 

 Nesse período, os estudos de tradução começam a 

ganhar força, pois, ao estarem os países europeus em 

processo de consolidação como nação, a influência 

comparativista afirmou questões identitárias e culturais de 

cada povo. Carvalhal (2007, p. 11) acrescenta que:  

 

O rápido desenvolvimento do 

comparativismo literário na França foi 

favorecido pela ruptura com as 

concepções estáticas e com os juízos 

formulados em nome de valores 

reputados intemporais e intocáveis, 

preconizada pelo historicismo 

dominante. A difusão da literatura 

comparada coincide, portanto, com o 

                                                             
71) Obras literárias que, superando as barreiras nacionais, podem ser 
acessíveis a todo o mundo, aos futuros leitores de um número crescente 
de países. 2) Obras literárias que, geralmente, em traduções, tem ido e 
vindo pelo mundo, e 3) Obras que refletem o mais profundo, comum e 
duradouro da experiência humana.  
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abandono do predomínio do chamado 

"gosto clássico", que cede diante da 

noção de relatividade, já estimulada, 

desde o século XVII, pela "Querelle des 

anciens et des modernes". 

 

   A literatura comparada começa a ser divulgada 

nos países europeus por meio da consolidação de 

métodos de promoção e divulgação.  O aumento das 

publicações de livros por parte dos franceses toma caráter 

norteador e difusor; em La littérature comparée, 

publicada em 1931, Paul Van Tieghem, situa a Literatura 

Comparada entre as áreas da historiografia literária e a 

Literatura Geral, propondo a consolidação de uma 

história literária universal. 

 Um ano depois da obra de Tieghem, o crítico 

português Fidelino Figueiredo discorda dos pressupostos 

difundidos naquele período, manifestando que a 

comparação era simplesmente uma técnica da crítica 

literária. Tal ação permitiu promover os estudos literários 

à história geral, à Literatura Geral e reduziu a comparação 

a um método. Em palavras de Figueiredo (apud JIMÉNEZ, 

1998): 

 

A literatura comparada – repito o que 

afirmava já em 1912- não tem um 

método próprio, porque repete o 

método normal da história literária, 

coisa por si muito aleatória; apenas 

estende as suas investigações a um 

campo mais vasto, transpondo na 

perseguição das causas dos fenômenos 

as fronteiras nacionais, à busca de 

influências externas; é apenas um 

alargamento dos quadros dos estudos. 
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Amparado a esse pensamento, Rene Wellek 

manifesta a necessidade de esclarecer a epistemologia da 

literatura comparada, questionando o método e as fontes, 

até então utilizadas. Sua contribuição desarticula o 

pensamento eurocentrista que identificava a comparação 

como o processo de hierarquização e de categorização das 

produções literárias tomando como referente as fontes e 

influências entre autores de cunho europeu. O 

pensamento da época reduzia a comparação como um 

exercício de identificação de traços literários influenciados 

e reproduzidos por outros autores. Explica Wellek (1994, 

p. 109): 

 

O comparatista qua comparatista, nesse 

sentido limitado, só poderia estudar 

fontes e influências, causas e efeitos, e 

seria impedido, até mesmo de 

investigar uma única obra de arte em 

sua totalidade, uma vez que nenhuma 

obra pode ser inteiramente reduzida a 

influências externas ou considerada 

como ponto irradiador de influências 

sobre países estrangeiros apenas.  

 

A descentralização do poder europeu das antigas 

colônias marca uma grande redistribuição do 

conhecimento, pois a língua de herança do colonizador se 

torna a língua de instrução e posteriormente de 

representação dos oprimidos; daí a exaltação das 

literaturas pós-coloniais demarcadas inicialmente como 

―literaturas nacionais‖, consideradas por Weisstein (1973) 

como a literatura que caracteriza cada país em vista de 

limites impostos por interesses políticos e econômicos que 

descrevem as tensões entre as fronteiras linguísticas e 

sociais.  
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Por sua vez, Salvato Trigo centraliza seus estudos 

nas novas nações emancipadas da opressão e da 

colonização, conferindo força e visibilidade internacional 

às literaturas emergentes. Segundo ele, a colonização 

deixou impregnada na mente dos subalternos marcas 

identitárias que consolidam um estilo literário, pois muitas 

delas se aproximam no desejo de construir um referente 

ideológico e cultural diferenciador, capaz de construir e 

reafirmar o pensamento nacional: 

 

Na história dos povos, reunidos por 

circunstancias várias num mesmo 

território, há sempre um momento em 

que o espírito coletivo de nação 

aparece e procura afirmar-se a partir de 

certas referências culturais que passam a 

construir, por assim dizer, o modelo 

básico para realçar a diferença que 

impulsiona os seus comportamentos 

políticos. Foi assim na fundação da 

nacionalidade portuguesa, assim teria 

de ser na construção da brasilidade e da 

africanidade. (TRIGO,  1986, p. 36) 

 

Foi assim que as literaturas pós-coloniais surgem 

para dar resposta às novas reorganizações sócio-políticas 

uma vez que a raça, o sexo e a língua se tornaram fatores 

determinantes para promover encontros entre povos 

distantes a partir da identificação do outro como 

singularidade convergente das diversidades étnico-raciais, 

fazendo emergir conceitos como alteridade, hibridismo, 

crioulização, entre outros.  

Em síntese, o acima exposto permite pensar a 

literatura comparada a partir das representações e 

aproximações culturais, criando diálogos interpretativos 

que convergem nas narrativas. 
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Das obras  

 1. 

 O conto ―Maria Rapaz‖, publicado no volume 30 

de Cadernos Negros (2007) do escritor angolano Rosário 

Ngunza, narra a história de Maria, uma menina que desde 

o começo da narrativa se apresenta como uma 

personagem que, quanto a sexualidade e comportamento, 

foge aos parâmetros sociais estabelecidos: é anunciada 

como uma menina com atitudes próprias dos garotos da 

mesma idade, segundo o estipulado pela sociedade 

masculina. 

O conto utiliza a narração testemunha in-media-

res, anunciando ao leitor um tempo ficcional que, para ser 

compreendido, é necessário nele voltar. Isto é, utiliza o 

tempo psicológico como estratégia de narração para 

entender um acontecimento ou sucesso presente enquanto 

produto de situações consequentes do passado. Embora o 

narrador seja adulto, o tempo cronológico do conto se 

centraliza na infância, representada por lembranças e 

recordações dos seus amigos até dias antes de sua 

mudança para a cidade: ―Agora vendo esta foto, lembro-

me da Maria Rapaz. Em nossos tempos de miúdos 

quando a malta jogava bola [...]‖ (NGUNZA, 2007, 

p.199). 

O espaço geográfico enunciado pelo narrador 

testemunha é descrito como uma aldeia angolana, 

caracterizando-o com representações simbólicas e 

ritualísticas que enaltecem a literatura local. Em certo 

momento se fala da contação de histórias como prática de 

oratória e de manutenção cultural: ―À noite, estávamos 

ao redor da fogueira a comer milho no saca-rolhas, as 

histórias do ‗Bocás‘ a sair de todas as bocas, as mesmas de 

todos os dias, mas que davam sempre de graça.‖ 
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(NGUNZA, 2007, p. 200). A partir dessa leitura, pode-se 

evidenciar o ―Bocás‖ referenciada pelo autor como ―uma 

personagem traquinas dos contos populares das crianças 

do Sul de Angola‖ (NGUNZA, 2007, p. 200). Em nota de 

rodapé, sugere-se ao leitor uma imersão nas histórias 

locais e recorda-o da importância da oralidade nessa 

prática em volta da fogueira, própria de tribos 

autóctones, em especial, em países africanos de língua 

portuguesa tais como Angola e Moçambique.  

 O conto finaliza com uma reflexão do narrador 

que chama a atenção do leitor para as ações de violência 

e agressão que persistem até o tempo presente da 

narração. Lembramos aqui, a propósito, a coletânea de 

contos da escritora brasileira Conceição Evaristo, 

intitulada Insubmissas lágrimas de mulheres (2011), que 

traz ao mundo literário várias mulheres negras que, 

através de relatos ficcionais, como forma de narrar, põem 

em manifesto trajetórias e tensões vivenciadas: põe-se em 

evidência aí uma literatura feminina de denúncia. 

No caso particular do conto ―Isaltina Campo Belo‖, 

o espaço social representado na narrativa enseja a 

focalização da relação entre a cidade e o campo; estes 

dois espaços induzem ao leitor a caracterizar as 

personagens conforme o espaço da enunciação, uma vez 

que os atores na narrativa adquirem representações 

simbólicas que induzem a narradora-personagem a 

realizar ações que comprometem o desenvolvimento da 

trama. Narra-se a história de uma mulher negra de uma 

cidade brasileira do interior, que carrega consigo uma 

história de vida dominada pelas violências de gênero, 

infringidas por discursos falocentristas, de controle 

comportamental e disciplinar.  

A narradora inicia seu relato informando sua 

origem, o prestigio familiar e o reconhecido trabalho dos 
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seus avós e pais na sua pequena cidade. Ao fazer isso, 

destaca o desencontro entre seu comportamento, de um 

lado, e, de outro, as atitudes e comportamento social 

estabelecidas para e pelas mulheres conservadoras. É o 

que se observa quando Isaltina questiona: 

 

A cada pergunta da minha mãe ou de 

alguém de minha família sobre a 

existência de um possível namorado, 

mesmo eu jurando que nem em desejos 

essa pessoa existia, todas as personas, 

normalmente, desacreditavam de 

minha responsa negativa. E as 

justificativas sobre essas descrenças eram 

sempre as mesmas. Como uma jovem 

tão inteligente, tão bonita, tão 

educada, tão e tão como eu, podia 

estar sozinha... inexplicável (EVARISTO, 

2011, p. 54) 

 

Do mesmo modo em ―Maria Rapaz‖, utiliza-se 

uma narração in-midia-rés, enunciando um estado ou 

consequência de um comportamento no presente como 

resposta às vivências e experiências acontecidas no 

passado. Embora a narradora seja adulta, a história 

ficcional é centralizada nos acontecimentos da sua infância 

e adolescência. 

Salienta-se que ambos contos permitem recuperar 

uma memória ancestral a partir da narração e da contação 

de histórias, as quais estão introduzidas nas narrativas 

como processos de manutenção cultural e de atualização 

de conhecimentos.  Assim como em Maria Rapaz, em 

―Isaltina Campo Belo‖ se evidência a figura do contador 

de histórias como forma de resistência e de transmissão 

entre gerações: 
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Nossa família, desde os avós maternos 

de minha mãe, já se encontrava 

estabelecida na cidade. Eles tinham 

chegado ali, como negros livres, nos 

meados do século XIX, com uma parca 

economia. Minha mãe, 

orgulhosamente, sempre nos contava a 

luta de seus antecedentes pela compra 

da carta de alforria. Histórias que eu, 

meu irmão e minha irmã ouvíamos e 

repetíamos com altivez, sempre que 

podíamos, na escola. Meu pai, também 

nascido e ali criado, tinha histórias mais 

dolorosas de seus antepassados [...] Era 

uma narrativa que alimentava também 

nossa dignidade (EVARISTO, 2011, p. 

50). 

 

O fecho do conto se dá no instante em que Isaltina 

se percebe e se reconhece como diferente, assumindo sua 

sexualidade e sua família como uma entre as várias 

famílias constituídas na contemporaneidade. Conduz o 

leitor numa desconstrução política e social do conceito de 

família e o leva ao debate das novas políticas de 

diversidade. 

 

2. 

Céline Sciamma, diretora, cineasta e roteirista, 

reconhecida pelas suas polêmicas produções, inspirada em 

autores como Judith Butler e Virgine Despentes, projeta 

na tela grande temas relacionados à sexualidade, à 

identidade de gênero e à construção biopsicossocial de 

crianças e jovens à margem das pretensões políticas e 

disciplinadoras dos comportamentos heteronormativos, 

criando uma reinterpretação das lógicas binárias entre 

gênero e sexualidade. Em uma entrevista concedida ao 
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diário El País afirma que: ―Es una obsesión que surge de lo 

personal, pero que intento llevar a un espacio distinto. 

Mis películas son muy íntimas, pero a la vez nos remiten a 

un lugar muy político
8
‖ (In VICENTE, 2014)  

 O seu filme Tomboy (2012) conta a história de 

Laure, uma menina de dez anos que constrói uma 

identidade de gênero diferenciada das de outras crianças, 

convivendo e se comportando psicológica e socialmente 

de forma diferente do esperado pelo seu sexo biológico, 

fazendo do espectador um cumplice das vivências e 

experiências de se autoafirmar como Michael
9
.  Por se 

tratar de um filme que focaliza a infância da personagem 

o elenco é maioritariamente formado com crianças Zoé 

Heran (Laure), Jeanne Disson (Lisa), Malonn Lévana 

(Jeanne), Sophie Cattani (Mãe), Mathieu Demy (Pai) entre 

outros.  

As estratégias de produção cinematográfica se 

centralizam nos enquadramentos e na forma detalhada da 

combinação entre imagens, cenários e personagens, pois a 

cuidadosa e pretensiosa roteirista consegue manipular ao 

espectador em quanto à significação e representação da 

personagem principal, uma vez que os enquadramentos 

de primeiro plano conversam com o espectador, fazendo 

dele um observador testemunha. 

O filme se inicia com um enquadramento de 

primeiro plano (PP), angulação contra-plongeé de nuca, 

sugerindo ao espectador uma visão limitada quanto a 

espaço, tempo e características das personagens. Isto faz 

com que se crie uma primeira visão de uma criança que 

                                                             
8É uma obsessão de foro íntimo, mas que procuro levar a um outro espaço. 
Meus filmes são muito íntimos, mas ao mesmo tempo nos remetem a um 
lugar bastante político. 
9 Nome criado pela personagem Laure para se autorreconhecer com seus 
amigos. 
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disfruta de um dia ensolarado e, pelas descrições e 

imagens apresentadas, tratar-se de um sujeito de sexo 

masculino. Logo após, a cineasta realiza um plano 

subjetivo, implementando um dialogo entre personagem 

e espectador, pois os dois observam através dos olhos do 

primeiro; segue-se um enquadramento de primeiro plano, 

em angulação normal frontal, que reafirma as 

interpretações simbólicas; estas são parcialmente validadas 

nos dez primeiros minutos quando a personagem, até 

então não identificada ou nomeada, decide sair e 

conhecer a vizinhança; encontra então Lisa, uma menina 

que conduz à identificação ao perguntar-lhe o nome: 

apresenta-se como Michael. 

O jogo simbólico entre o espaço circundante de 

Michael e o criterioso cuidado no diálogo entre as 

personagens, na substituição de pronomes e adjetivos que 

denunciem seu gênero, se faz recorrente como estratégia 

para preservar a não identificação, retratando-o 

parcialmente como um menino de 10 anos. O instante 

crucial de desconstrução psicológica e simbólica no 

espectador acontece aos 14 minutos do filme quando, 

numa cena em uma banheira, encontra-se Michael (nome 

até então adjudicado à personagem) com sua irmã, 

quando a mãe, ao pedir-lhe que saia do banho, a chama 

Laure.  Seguidamente, os enquadramentos de câmara 

desconstroem no espectador a correspondência sexual da 

personagem criada no seu imaginário, quando em um 

plano médio normal de ¾ se expõe o corpo e faz ver que 

sua genitália se correlaciona socialmente ao nome 

feminino utilizado pela mãe. 
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Tomboy (2012) 

 

Embora nos contos anteriormente examinados, a 

narrativa permita identificar imediatamente as 

personagens ao serem nomeadas como mulheres, ainda 

que com comportamentos dissociados ou diferenciados 

dos estipulados pelas normativas de gênero, no cinema se 

pode observar como as imagens refletem e instigam as 

criações simbólicas no espectador, sendo neste caso uma 

estratégia de persuasão que se descobre com um tempo 

maior de narração. 

O enredo do filme se centraliza nas vicissitudes 

enfrentadas pela criança na construção da sua identidade 

de gênero na infância, focalizando os conflitos 

psicológicos e sociais enfrentados tanto pela personagem 

quanto pela família e seu circulo de contato próximo. 

O filme, a diferença dos contos, abarca um tempo 

psicológico curto que não transcende à narrativa, quer 

dizer, não existem saltos no tempo, e as ações se iniciam e 

finalizam no tempo presente ficcional, um tempo de 

perduração aproximadamente de alguns dias, inferidos 

pela cronológica das férias de verão francês um pouco 

antes da retomada das aulas nas escolas. 

Portanto, antes de criar diálogos de aproximação, 

articulação e convergência entre as obras em questão, se 
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faz necessário abordar de forma mais aprofundada as 

questões do gênero e do sexo.  

. 

Do gênero e do sexo 

 

A institucionalização do termo gênero na academia 

torna-se visível na metade do século XX com Robert 

Stoller em Sexo e gênero (1994), criando novas polêmicas 

e tensões filosóficas a respeito do tema. No seu livro, faz 

uma distinção entre sexo biológico e gênero social.  

O autor reconhece o sexo como uma manifestação 

fisiológica e biológica determinada no corpo humano 

através da distinção do par de cromossomos 23(X –X 

fêmea; XY macho); enquanto que o gênero é adquirido 

no acesso, interação e socialização do aprendizado 

cultural. 

O psicólogo John Money incorpora o conceito de 

gênero fazendo alusão ao componente psicológico 

adquirido na relação social. Em pesquisa com seus 

pacientes, constatou que a educação e a interação social 

podem designer atribuições sem correspondência ao sexo 

biológico: ―By the term gender role, we earn all those 

things that a person says or does to disclose himself or 

herself as having the status of boy or man, girl or woman, 

respectively
10
‖ (MONEY, 1955). A partir desta 

contribuição, infere-se que todos os seres humanos 

possuem uma dupla indissolúvel; a biológica (sexo) e a 

psicológica – social (gênero), inerente à construção 

individual de cada sujeito. 

Money consagrou categorias representativas de 

subjetividade, estipulando o gênero feminino 

                                                             
10

 Quando se usa o termo gênero, queremos nos referir a todas as ações 
que a pessoa diz ou faz que revelam a si mesmo como pertencente a um 
status de rapaz ou homem, de menina ou mulher respectivamente. 
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(identificação e comportamento como mulher); gênero 

masculino (identificação e comportamento como 

homem); gênero neutro (bifurcação entre identificação 

paulatina ou relativa a homem e mulher ou a negação 

identitária e comportamental de alguma das duas 

categorias sexuais). 

Ao compreender que os seres humanos são seres 

biológicos e psicológicos, Simone de Beauvoir (1967) 

acrescenta a cultura como modeladora da psicologia 

humana, atribuindo condutas comportamentais, morais e 

éticas próprias de cada sexo conforme os costumes 

herdados, evidenciados nas distinções de roupas, 

atividades, espaços de trânsito, profissões, entre outros. 

Seguindo o raciocínio anterior, Marta Lamas (1998) 

aponta que o gênero também responde às dinâmicas 

impostas pela sociedade, legitimadas pela política e as leis; 

retomando ideais foucaultianos dos sistemas de controle e 

disciplinarização das condutas, acrescenta que é no social 

que as pessoas configuram sua identidade, uma vez que: 

 

El género es  el conjunto de creencias, 

prescripciones y atribuciones que se 

construyen socialmente tomando a la 

diferencia sexual como base. Esta 

construcción social funciona como una 

especie de "filtro" cultural con el cual se 

interpreta al mundo, y también como 

una especie de armadura con la que se 

constriñen las decisiones y 

oportunidades de las personas 

dependiendo de si tienen cuerpo de 

mujer o cuerpo de hombre. Todas las 

sociedades clasifican qué es ―lo propio‖ 

de las mujeres y ―lo propio‖ de los 

hombres,  y desde esas ideas culturales 

se establecen  las obligaciones sociales 
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de cada sexo, con una serie de 

prohibiciones simbólicas
11
. (LAMAS, 

1998, p. 100).  

 

 Até aqui se considera o gênero como identidade 

estável e como um locus operativo, mediado pela 

sociedade e pela cultura; mas, problematizando essas 

concepções, Judith Bulter (1998) desafia essas categorias 

estabilizadoras quando observa que, assim como a 

sociedade precisa estar-se atualizando, e, por sua vez, 

devem as ideologias de se pensar como sujeito biológico e 

psicológico dinamizar-se conforme as transformações 

(descritas pela autora como performance) sociais, é 

necessária uma constante ressignificação do gênero: 

 

Cuando la concepción de performance 

social se aplica al género, es claro que, 

si bien son cuerpos individuales los que 

actúan esas significaciones al adquirir el 

estilo de modos generalizados, esta 

―acción‖ es también inmediatamente 

pública. Son acciones con dimensiones 

temporales y colectivas, y su naturaleza 

pública no carece de consecuencia: 

desde luego, se lleva a cabo la 

performance con el propósito 

                                                             
11 O gênero é o conjunto de crenças, prescrições e atribuições que se 
constroem socialmente tomando a diferença sexual como base. Esta 
construção social funciona como uma espécie e “filtro” cultural com o qual 
se interpreta o mundo, e também como uma espécie de armadura 
constrangedora das decisões e oportunidades das pessoas dependendo se 
tem corpo de mulher ou corpo de homem. Todas as sociedades classificam 
aquilo que é “próprio” das mulheres e “próprio” dos homens. E a partir 
dessas ideias culturais se estabelecem as obrigações sociais de cada sexo, 
com uma série de proibições simbólicas. 
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estratégico de mantener al género 

dentro del marco binario. 

Comprendida en términos pedagógicos, 

la performance hace explícitas las leyes 

sociales
12
. (BUTLER, 1998, p. 307) 

 

 A pesar de existir uma dinamicidade sociocultural 

na contemporaneidade, não se pode esquecer que falar de 

gênero e sexo gera um conflito ontológico, teológico e 

político, pois ainda permanecem vigentes os discursos de 

controle e disciplinarização do corpo, fazendo com que o 

gênero seja muitas vezes entendido e expressado em 

concordância com sexo genital adquirido no nascimento; 

produzem-se então tensões inter e intrapessoais dos 

envolvidos que sofrem as consequências da normalização 

das condutas humanas, traduzidas em violências 

simbólicas, físicas e/ou psicológicas, conforme se observará 

nas obras dialogantes. 

 

Do literário e do cinematográfico 

 

 A literatura comparada permite a criação de 

diálogos entre obras literárias e outras artes, evidenciando 

a importância de serem narrativas literárias contrastadas 

com relatos ficcionais de outro suporte, ao suscitar 

reflexão sobre fenômenos sociais neles representados. 

Antes de tudo é necessário entender o conto como uma 

                                                             
12 Quando a concepção de performance social se aplica ao gênero, fica 
esclarecido que embora sejam corpos individuais que atuam nessas 
significações ao adquirir o estilo de modos generalizados, esta “ação” é 
também imediatamente pública. São ações com dimensões temporais e 
coletivas, e sua natureza pública não carece de consequências: é preciso 
realizar a performance com o propósito estratégico de manter ao gênero 
dentro do marco binário. Compreendida em termos pedagógicos, a 
performance faz explícita as leis sociais.  
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narrativa breve que desafia a intensidade e a tensão da 

comunicação entre o escritor e o leitor. Torna-se muitas 

vezes complexa a dicotomia narrar e capturar o leitor, em 

espaço tão restrito em comparação ao romance, 

conforme comenta Cortázar (1993): 

 

É preciso chegarmos a ter uma ideia 

viva do que é o conto, e isso é sempre 

difícil na medida em que as ideias 

tendem para o abstrato para a 

desvitalização do seu conteúdo, 

enquanto que, por sua vez, a vida 

rejeita esse laço que a conceptualização 

lhe quer atirar para fixa-la e encerrá-la 

numa categoria. 

 

 Nesse sentido, ao aproximar o conto com uma 

produção mais extensa como obras cinematográficas, 

reconhece-se a importância das linguagens e dos recursos 

utilizados pelo diretor e roteirista assim como os do 

escritor e do narrador para criar representações simbólicas 

e ficcionais que permitam uma ambientação e codificação 

das imagens criadas: 

 

Enquanto no cinema, como no 

romance, a captação dessa realidade 

mais ampla e multiforme é alcançada 

mediante o desenvolvimento de 

elementos parciais, acumulativos, que 

não excluem, por certo, uma síntese 

que dê o ―clímax‖ da obra, numa 

fotografia ou num conto de grande 

qualidade se procede inversamente, isto 

é o fotografo ou contista sentem a 

necessidade de escolher e limitar uma 

imagem ou um acontecimento que 
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sejam significativos. Que não só valham 

por si mesmos, mas também sejam 

capazes de atuar no espectador ou no 

leitor (CORTÁZAR, 1993, p. 151). 

 

  

Da construção e expressão da identidade de gênero 

  

 Conforme dito anteriormente, reconhece-se o 

gênero como categoria performática que é interiorizada 

pela comunidade a partir dos produtos culturais e 

simbólicos que regulam a sexualidade e o desejo, os quais 

adquirem significados conforme o lugar da enunciação e 

do resultado das tensões entre pensamento local e a 

lógica binária de ser e se pensar sujeito participante. 

Desta forma, identifica-se que a posição enunciativa 

das obras estudadas se localiza em espaços geográficos 

distantes, mas que convergem nas singularidades dos 

discursos teológicos que permeiam as nações dos autores e 

produtores. Na França, Angola e Brasil, países fortemente 

colonizados pelo pensamento cristão, ainda permanecem 

vigentes os discursos heteronormativos difundidos e 

defendidos pelos textos bíblicos.  

 Nos contos ―Maria Rapaz‖ (daqui em diante MR), 

―Isaltina Campo Belo‖ (daqui em diante ICB) e na 

produção cinematográfica Tomboy, as personagens 

principais a serem estudadas são descritas em períodos da 

infância e pré-adolescência, tornando-as sujeitos em devir 

e em pleno processo de construção de uma identidade 

biopsicossocial. 

  Simone de Beauvoir (1967) identifica a infância 

como o processo de autodescobrimento e irradiação das 

subjetividades, conduzindo o sujeito a decodificar e 

compreender as dinâmicas sociais e culturais impostas para 

cada sexo biológico. Isto é, responder às exigências e 
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responsabilidades conforme sua genitália, moldando os 

comportamentos e distribuindo juízos de valores 

conforme as lógicas binárias de homem e mulher, 

masculino e feminino. 

  Nesse processo de identificação, percebe-se como 

no conto ―Isaltina Campo Belo‖ a personagem se constrói 

a si mesma através da subjetividade, reconhecendo os 

desacertos dos adultos quanto à sua constituição 

identitária:  

 

Eu me sentia menino e me angustiava 

com o fato de ninguém perceber. 

Tinham me dado um nome errado, me 

tratavam de modo errado, me vestiam 

de maneira errada [....] Estavam todos 

enganados. Eu era um menino. O que 

mais me intrigava era o fato de minha 

mãe ser enfermeira e nunca ter 

percebido o engano que todos 

cometiam. Ainda novinha, talvez antes 

mesmo dos meus cinco anos eu já 

descobrira o menino que eu trazia em 

mim e acreditava piamente que, um 

dia, os grandes iriam perceber o erro 

que estavam cometendo. (ICB, p 50) 

 

 A simbologia pela utilização das roupas evidencia o 

controle social pela categorização e normalização dos 

comportamentos, criando na personagem um estado de 

tensão e de inconformismo; fato igualmente evidenciado 

em Tomboy quando a personagem se apresenta como 

Michael, que em um passeio ao lago decide cortar suas 

roupas de banho, transformando o maiô em uma sunga. 

Através dos contrastes e das comparações a criança 

interioriza os valores circundantes e normalizadores das 

culturas, compreendendo que a sociedade norteia e exige 
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um desenvolvimento psicológico e social a partir da 

percepção biológica e sexual determinada desde o 

nascimento. 

Usando essas lógicas dinamizadoras, Isaltina e Laure 

são apresentadas a partir das discordâncias entre a 

construção identitária e o sexo biológico, cujas diferencias 

são percebidas e potencializadas pelo leitor e espectador 

através da comparação psicológica e comportamental 

com personagens secundárias que atuam como 

regularizadoras e normalizadoras: ―Como meu irmão não 

percebia que eu era igual a ele e como minha irmã não 

percebia que eu era diferente dela?‖ (ICB, p. 52) 

Caso similar acontece em Tomboy: 

 

 

Tomboy (2012) 

  

As imagens acima descrevem os fortes contrastes entre as 

personagens, pois, embora as duas tinham nascido de sexo 

feminino, o cineasta retrata essa diferenciação a partir dos 

símbolos inferidos pelo espectador no jogo das cores, a 

cor rosa em contraste do azul; da fisionomia corporal, 

cabelo comprido e cabelo longo. 

 

Da expressão de gênero 

 

 A expressão de gênero definida por Jesus (2012) 

como ―forma como a pessoa se apresenta, sua aparência e 

seu comportamento, de acordo com expectativas sociais 
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de aparência e comportamento de um determinado 

gênero‖ é distinguida pelo leitor nas reiterações realizadas 

pelos narradores, orientando-a a partir dessa 

performatividade entre se conceber e agir.  

 

Em nossos tempos de miúdos, quando a 

malta jogava bola de saco de plástico 

queimado na terra branca e batida a 

Maria era nossa amiga e comandante 

da equipe, ela nunca foi de andar com 

mulheres [...] a verdade é que ela era 

nossa chefe capitã da equipe, 

tomávamos banho no rio todas as 

tardes e gostávamos de trepar nas 

palmeiras (MR, p. 199) 

 

 Quando o narrador menciona que ―ela nunca foi 

de andar com mulheres‖ ocorre um índice de não 

pertencimento dela nas atividades impostas socialmente às 

meninas, sugerindo que Maria não se reconhece 

psicologicamente com essa categoria sexualmente 

adquirida no nascimento e evita qualquer tipo de 

aproximação. Igualmente acontece no filme, quando 

Michael interage com seus amigos em atividades 

socialmente destinadas para eles, sendo reconhecido pelas 

suas habilidades futebolísticas.  

. 

 

Tomboy (2012) 
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 Um aspecto também a ser levado em consideração 

é a exclusão das meninas nessas atividades, pois ao ter Lisa 

uma identidade de gênero normativa não pode participar 

do futebol, sendo rejeitada pelos meninos que nela não 

reconhecem as competências já codificadas para jogar. 

Fato que não repercute em Michael porque sua expressão 

de gênero conduz à aceitação dos padrões 

heteronormalizadores de ―ser menino‖ 

 

Sobre o desejo  

 

 Estudando os postulados de Sartre, Butler (2012) 

define o desejo como a exteriorização das relações que 

surgem dentro de si, sendo reafirmado pela construção 

subjetiva entre o real e imaginário a partir das estratégias 

criadas para estabelecer um equilíbrio entre os anseios 

ontológicos e a participação social; salienta que ―El deseo 

pasa a ser la manera fundamental de buscar un lugar social 

para nosotros mismos, de encontrar e reencontrar una 

tentativa de identidad en la red del mundo social‖ 
13
 

(BUTLER, 2012, p. 153) 

 A inserção e participação social no universo das 

protagonistas se evidenciam através da identidade de 

gênero, até então construída por elas mesmas, 

direcionando seus desejos afetivos a pessoas 

autorreconhecidas do sexo feminino, como se observa em 

Maria Rapaz quando o narrador diz: ―A Maria nos 

arranjava as boas miúdas do bairro, [...] e como ela dizia: 

quando casar, a minha mulher tem de ser forte!‖ (MR, p. 

199 -200). Seguidamente a narradora personagem Isaltina 

confessa: 

                                                             
13

 O desejo passa a ser a forma fundamental de achar um lugar social para 
nós mesmos, de encontrar e reencontrar uma tentativa de identidade na 
rede do mundo social. 
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Amarrava os meus desejos por 

outras meninas e fugia dos meninos. 

Toda a minha adolescência, vivi um 

processo de fuga. Recusava 

namorados inventava explicações 

sobre o meu desinteresse sobre os 

meninos e imaginava doces meninas 

sempre ao meu lado. (ICB, p. 54) 

  

No filme pode-se observada quando Michael, 

ainda identificando-se como do gênero masculino, 

começa a estabelecer uma relação afetiva com Lisa, 

equilibrando subjetivamente seu imaginário psicológico 

com sua anatomia biológica e sua expressão de gênero. 

 

 

Tomboy (2012) 

 

Nos três casos as personagens persistem na sua 

construção de mundo, marcando com atos as expressões 

de gênero que dinamizam a heteronormatividade. Diz 

Maria: ―Quando casar, a minha mulher tem de ser forte‖ 

(MR, p. 200). Inicialmente tenta se encaixar nas dinâmicas 

normalizadoras de masculino/feminino assim como 

Isaltina controla seus desejos ―por outras meninas‖ (ICB, 

p.54). 
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Do corpo como edificador das diferenças 

 

Embora as protagonistas tenham consolidado uma 

identidade e expressão de gênero, o corpo ainda em 

desenvolvimento se converte em um eixo transgressor que 

as obriga a reinventar-se utilizando os estereótipos 

culturais para manter sua distinção entre masculino e 

feminino. 

 

 

Tomboy (2012) 

 

Os arquétipos e simbolismos normalizadores fazem 

que as personagens mantenham sua identidade a partir da 

aproximação das suas aparências ao estipulado pela 

masculinidade. São descritas com cabelos curtos, 

fisionomia delgada, lideres dos jogos, conforme se 

observa: ―(Maria) não era marica como diziam daquele 

cabelo bem capiqueno e enrolado tipo no sovaco do 

preso, como o João Cambuta dizia. [...] era nossa amiga e 

comandante da equipe‖ (MR, p. 199) 

 

 

Tomboy (2012) 
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A diferenciação dos gêneros a partir dos 

comportamentos cria nas personagens uma necessidade de 

apropriar-se de atitudes. Observa-se em Michael a 

imitação, a copia das condutas dos seus amigos e a 

repetição das mesmas para preservar sua identidade. Daí o 

cuidado evidenciado no tirar a camisa no jogo de futebol, 

no aprender a cuspir, a brigar com os seus colegas e outras 

ações que são moduladas conforme sua interação como 

outros meninos. 

Beauvoir (1967) vê o corpo como o sistema 

regularizador das atitudes sociais, impondo um 

diferenciamento de atividades segundo o sexo; enquanto 

a menina deve ser delicada e evitar jogos de força, o 

menino se afirma a partir da agressividade e na rudeza do 

seu corpo, orgulha-se da sua fisionomia e das destrezas 

que esse instrumento lhe confere. 

Nesse sentido, os jogos e as ações na atualidade 

continuam sendo distribuídas conforme o sexo masculino 

e o feminino, consolidando microssistemas de controle e 

de disciplinaridade que se tornam excludentes, 

evidenciados quando o narrador confessa: ―O tempo 

passou e a malta sentiu a primeira saudade dela quando 

fomos para a circuncisão e ela ficou na aldeia. E nós lá na 

saudade‖. (MR, p. 200). 

 A diferenciação biológica dos genitais reforça essa 

ideia, pois no exemplo anterior o ritual da circuncisão, 

por obvias razões, é realizada para o sexo masculino da 

aldeia, separando os gêneros e disciplinarizando os 

corpos. O pênis como órgão diferenciador biológico entre 

homem e mulher se torna um instrumento vitalizador das 

masculinidades, criando uma falsa hierarquização pela 

simples postura no momento de urinar: a feminina, ―uma 

servidão vergonhosa e incômoda‖, classifica Beauvoir. 

―[...] Para urinar, ela precisa agachar-se, despir-se e, 



 RETEXTUALIZAÇÃO: ASPECTOS EDUCATIVOS, ARTÍSTICO-LITERÁRIOS E DESCOLONIAIS - ISBN 978-85-60212-27-9 

 

P
ág

in
a1

3
1

 

portanto, esconder-se: é uma servidão vergonhosa e 

incômoda‖ (BEAUVOIR,1967, p. 15). 

 

 

Tomboy (2012) 

 

A imagem acima representa a pausa do jogo de 

futebol para os meninos urinarem; nesse instante, Michael 

percebe a ausência daquele instrumento ―facilitador‖ e, 

reconhecendo a diferença anatômica entre seu corpo e os 

dos seus colegas, é obrigada a distanciar-se e esconder-se 

no bosque para realizar a mesma necessidade fisiológica. 

Bruscamente interrompida por um colega que se 

aproxima e exige que Michael ―corrija‖, a personagem se 

põe rapidamente em pé e acaba molhando as calças. 

 Por outra parte, as mudanças hormonais na pré-

adolescência determinam ainda mais essa diferenciação 

sexual, empurrando a criança do seu androginismo a uma 

distinção perceptível e muitas vezes visível. Uma distinção 

sempre disfórica para o feminino: 

 

Assim como o pênis tira do contexto 

social seu valor privilegiado, é o 

contexto social que faz da menstruação 

uma maldição. Um simboliza a 

virilidade, a outra a feminilidade. E é 

porque a feminilidade significa 

alteridade e inferioridade que sua 

revelação é acolhida com escândalo.  

(BEAUVOIR, 1969, p. 56) 
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 Essa forte revelação biológica é enfrentada pelas 

personagens que dela tomam conhecimento de forma 

acidental e com pouca ou nenhuma informação: ―À noite, 

estávamos ao redor da fogueira a comer milho [...] Até 

que notamos que tinha sangue na lenha onde Maria 

estava sentada. Ela se levantou assustada e, sem dizer 

nada, correu para casa. ‖ (MR, p. 200).  A mesma 

descoberta acontece no outro conto e em circunstâncias 

parecidas, agora descritas com maiores detalhes e sustos: 

 

Outro acontecimento que marcou a 

minha vida, no que tange ao menino 

que eu acreditava trazer em mim, foi 

quando surgiram os primeiros 

sangramentos menstruais de minha irmã 

[...] Esses assuntos e mais alguns eram 

segredados entre as mulheres adultas da 

família. Porém com a chegada do 

sangue menstrual da minha irmã, a 

escorrer pelas suas pernas, houve para 

nós uma ligeira entronização nas 

conversas das mulheres mais velhas. [...] 

Estávamos ela e eu numa entontecida 

brincadeira de sobe e desce das árvores, 

fugindo de meu irmão que já havia 

completado os treze anos, quando 

percebi um filete de sangue escorrendo 

pela perna baixo de minha irmã (ICB, 

p. 52 - 53). 

 

  Sem preparação ou antecipação, - [...] ―esses 

assuntos e mais alguns eram segregados entre as mulheres 

adultas da família‖ (ICB, p. 53). – essas mudanças causam 

estranheza e vergonha nas meninas e só, posteriormente, 

se revelam ―os segredos‖ e as garotas são acolhidas pelas 

mulheres mais velhas: ―Porém com a chegada do sangue 
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menstrual da minha irmã, a escorrer pelas suas pernas, 

houve para nós uma ligeira entronização nas conversas 

das mulheres mais velhas‖ [...] (ICB, p. 53). 

―Entronização‖ é o termo usado pelo narrador. O que 

significaria? Um certo orgulho de algo não compartilhado 

com o outro sexo, a quem isso é negado pela natureza? 

 

Da regularização e disciplina da sociedade. 

 

Foucault (1996) reconhece que as sociedades se 

organizam conforme aos dispositivos de controle, e o 

discurso por sua vez é o eixo articulador e disciplinador 

das condutas e as paixões, cabendo a cada um o 

conhecimento das normas que nutrem esses discursos. 

Embora os movimentos feministas tenham 

conseguido espaços políticos em prol da igualdade e 

equidade entre mulheres e homens, em algumas 

sociedades persiste a força do falocentrismo e do 

machismo como discursos interiorizados pelos cidadãos; 

são recorrentes os atos de disciplinarização, de controle, e 

inclusive de violências simbólicas, físicas e sexuais contra 

aqueles que apresentem ideologias e comportamentos que 

os contradizem ou que não os vitalizam. A forte 

insistência pela definição e por encaixe em grupo, gênero, 

ideologia e/ou partido político cria tensões nos indivíduos 

que compreendem estas estruturas não desde uma 

regularização mais sim a partir da ressignificação de 

participar sem necessidade de obedecer às dinâmicas 

estipuladas pela sociedade, produzindo um sentimento de 

não-pertencimento, de não-lugar, de não-

autorrepresentação. 

 No caso particular das obras, embora não 

possamos assegurar que abordam como tema central uma 

identidade de gênero rotulada socialmente como homo, 
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hetero, ou trans, as personagens acusam a pressão da 

sociedade por serem afirmadas não com base em uma 

singularidade, mas sim, em uma construção social:  

 

Antes dos meus onze anos, uma noite, 

sem qualquer sinal do que estava para 

acontecer, sem dor alguma, quem 

verteu sangue fui eu. Não senti prazer 

ou desprazer. [...] Em pouco tempo, 

sem que a mamãe – enfermeira 

soubesse, descobrimos na rua e nos 

livros, tudo sobre o corpo da mulher e 

do homem. Sobre beijos e afagos dos 

homens para com as mulheres. Lembro-

me que fui invadida por certo 

sentimento, que não sei como explicar 

até hoje, uma sensação de estar fora de 

lugar. (ICB, p. 53)  

 

 Ao não se inserir nas lógicas sociais, Isaltina 

denuncia sua incompreensão social frente a sua construção 

subjetiva, expondo o seu conflito biopsicossocial: 

―Lembro-me que fui invadida por certo sentimento, que 

não sei como explicar até hoje, uma sensação de estar 

fora de lugar‖ (IVB, p.53). Um sentimento que, mesmo 

sendo ela adulta no presente da narrativa, ainda não tem 

uma explicação para o deslocamento e fragmentação. 

 Essa situação também ocorre em Tomboy quando 

a mãe descobre que Michael é o nome social que descreve 

a sua filha Laure; dela exige uma ―correção‖ da sua 

imagem, obrigando a criança a se reapresentar aos seus 

amigos agora com o nome e a personalidade de menina. 

A complexidade não entendida pela mãe que, na cena 

que antecede à ida dela acompanhando a filha às casas 

dos amigos, assim se manifesta: ―não me incomoda que 

você brinque de ser um menino e também não me 
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aborrece. Mas isso não pode continuar‖. As palavras 

reforçam a pressão social enfrentada antes pela mãe que 

entende dever exigir da/na criança um controle da 

performatividade do corpo em primeiro lugar. Mas a 

obrigação de vestir roupas femininas e assim se apresentar 

socialmente transgride todas as subjetividades, pois obriga 

à reformulação psicológica, social e comportamental do 

sujeito. 

 

 

Tomboy (2012) 

  

Nas imagens acima se expressa esse sentimento de 

desconforto, de não identificação e de vazio ao ver no 

vestido uma carga semiótica que não corresponde a seu 

universo, fazendo com que simbolicamente se distancie 

dele, conforme traduz a metaforização de pendurar o 

vestido na arvore. Do mesmo modo se pode interpretar 

na confissão ―não me incomoda que [...]‖ uma relação 

direta entre espaços de trânsito, pois esse incômodo 

inexistente quando as condutas são dentro de casa 

(espaço privado) surge quando fora dela (espaço público). 

 Pode-se ver nessa relação entre privado e público 

um forte indicio de controle de pulsões e repressões, pois, 

seguindo o pensamento social, há tolerância sempre e 

quando as coisas sejam feitas no privado.  Essa lógica 

também pode ser utilizada pelo agressor para encontrar 

no privado as possíveis origens das ausências, carências e 

consequências de condutas e comportamentos. Opera na 

mente patriarcal a necessidade de regulação e de 
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cumprimento das leis heteronormativas, usando a 

violência como meio lícito para a consecução dos seus 

objetivos. Segundo Barberá e Benlloch (2004, p. 127), 

―dentro del sistema patriarcal se considera lícito el uso de 

la violencia por quienes ejercen el poder, que son los 

mismos que dictan las leyes y deciden lo que es lícito y lo 

que no lo es.‖
14
 

 Essas ações podem ser evidenciadas no conto 

quando a personagem exterioriza para o companheiro da 

faculdade o porquê de não querer namorar com ele; mas, 

seguindo as lógicas falocentristas e machistas, ele diz saber 

explicar e, ainda, corrigir essas condutas. 

 

Falei do menino que eu carregava em 

mim desde sempre. Ele sorrindo dizia 

não acreditar e apostava que a razão de 

tudo deveria ser algum medo que eu 

trazia escondido no inconsciente. 

Afirmava que eu deveria gostar muito e 

muito de homem, apenas não sabia. Se 

eu ficasse com ele, qualquer dúvida que 

eu pudesse ter sobre o sexo entre um 

homem e uma mulher acabaria. Ele iria 

me ensinar, me despertar, me fazer 

mulher. (ICB, p. 55) 

 

 A intolerância à diversidade e o desrespeito àqueles 

que fogem das normas estabelecidas produzem cidadãos 

que decidem tomar a justiça nas suas próprias mãos, 

incentivando a violência como forma de disciplinarização 

e castigo das condutas afetivas e sexuais diferentes das 

                                                             
14

Dentro do sistema patriarcal se considera lícito o uso da violência por 
aqueles que exercem o poder, que são os mesmos que ditam as leis e 
decidem o que é não é lícito.  
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legitimadas pelos discursos teológicos. É o que ocorre em 

ambos os contos. Com Isaltina:  

 

Um dia, ele me convidou para a festa 

de seu aniversario e dizia ter convidado 

outros colegas de trabalho, dentre os 

quais, duas enfermeiras do setor. Fui. 

Nunca poderia imaginar o que me 

esperava. Ele e mais cinco homens, 

todo desconhecidos [...] Cinco homens 

deflorando a minha inexperiência e a 

solidão do meu corpo. Diziam, entre 

eles, que estavam em ensinando a ser 

mulher. (ICB, p. 56) 

 

E Maria Rapaz: 

 

Zé Mulato veio nos chamar. A malta 

correu e encontramos o cabrão do 

Tinico nu encima da Maria, e ela de 

olhar sério a olhar para as nuvens. Filho 

da Puta! Paramos, olhamos e sentimos 

uma raiva do cabrão traidor, que 

demos uma surra no gajo ali mesmo nu 

em piloto e depois fomos nos sentar a 

beira do rio (MR, p. 201).  

 

A violência sexual e, nesse caso, os estupros 

corretivos denunciam o excesso de intolerância e a 

intenção social de manter vigentes os discursos machistas, 

falocentristas e de ódio por tudo aquilo que não obedece 

a eles; ―o próprio termo 'estupro corretivo' surgiu com 

esse enfoque da pressão, que diz que é preciso castigar 

tudo o que fuja da norma.‖ (VENTAS, 2015). 

 Enfim, do dialogo das obras aqui selecionadas, o 

leitor e espectador podem tomar conhecimento de temas 
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que na atualidade criam polêmicas e tensões já que os 

discursos conservadores trazem à discussão concepções de 

disciplinarização e de hierarquização do poder, mantendo 

vigentes os ideais concebidos nos séculos XIX e XX quanto 

a pensar a sexualidade, o sexo e o gênero como categorias 

homônimas e que devem sempre caminhar 

concomitantemente. 

 

Considerações finais 

 

 As obras estudadas contribuem para a discussão e 

reflexão da construção sexual e de gênero das crianças, 

pois ao abordarem, através da narração ficcional, 

experiências vivenciadas nesse processo de consolidação 

de identidade, denunciam as violências simbólicas, físicas e 

sexuais praticadas. Trazem á pauta polêmicas correntes 

quanto à dicotomia entre gênero e sexo, oportunizando 

espaços de reflexão e de análises através de narrativas 

ficcionais como pontos de encontro para o debate e 

discussão. 

 A literatura comparada permite o diálogo entre a 

literatura e outras expressões artísticas, aproximando-as a 

partir dos pontos de similitudes que permitem criar 

relações comunicativas entre culturas que contribuem na 

informação e consolidação de novas interpretações. 

Principalmente em grupos de militância pela 

ressignificação das identidades e condutas sexuais em 

diversos espaços, conformando novos discursos de 

resistência.  
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CIÊNCIA E EXPERIÊNCIA: CAMINHOS QUE SE 

CRUZAM NAS ALDEIAS DOS KATITÃULHU15
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nativas; ciência do concreto. 
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Considerações iniciais 

 

O presente texto foi produzido a partir das 

necessidades e urgência de busca por apresentar a cultura 

do indígena a partir de situações reais, suas vivências, 

sabedorias nativas e formas de ensinar e aprender que os 

povos originários conhecem e perpetuam de gerações a 

gerações. A discussão proporciona uma reflexão da atual 

realidade vivenciada por escolares juvenis indígenas que 

passam a ser ouvidos pelo não indígena como detentores 

do conhecimento, do saber oral ancestral, do 

protagonismo indígena.   Destaca as necessidades escolares 

juvenis, a perspectiva e a esperança do indígena inserido 

na escola.  

Desse modo, fazemos um levantamento 

bibliográfico e leitura da bibliografia sobre a educação 

escolar indígena, por meio de autores indígenas e não 

indígenas que versam sobre a temática, como os 

pesquisadores indígenas Baniwa (2019), Ângelo (2008), 

Mutuá Mehinaku (2014), e não indígenas, Souza (2012), 

                                                             
15 Este artigo faz referência à dissertação de Rilane Silva Reverdito 
Geminiano, Unesp/Marília e foi publicado na Revista LENPES-PIBID. Edição 
Nº. 10, Vol. 1, jan./dez. 2020. Inserida em: 
http://www.uel.br/revistas/lenpes-pibid/ 

http://www.uel.br/revistas/lenpes-pibid/
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Cohn (2014) e Sousa (2017). Estes autores discutem e 

destacam as necessidades escolares dos povos originários, 

que consideram o ensino e aprendizagem como esperança 

para a vida em coletividade como cidadãos brasileiros e, 

ao mesmo tempo, as racionalidades distintas dos povos 

indígenas. Denunciam a falha metabólica do não indígena 

que, constantemente, busca apagar o ―cheiro de índio, 

cara de índio, impressão sobre o índio, expectativa (...)‖, 

da gente indígena. (AILTON KRENAK apud 

MUNDURUKU, 2012, p. 211). 

Logo, o objetivo central deste texto é estabelecer 

um diálogo com a cultura e conhecimentos advindos dos 

saberes ancestrais e milenares dos indígenas Katitãuhlu. 

Apresentar diferenças basilares entre o indígena 

imaginário construído pelos povos não-índios desde o 

período colonial e o povo constituído dentro de sua 

cultura e alicerçado em uma identidade, inclusive em 

relação à construção da própria aprendizagem. 

Portanto, o presente artigo é constituído de três 

partes: a primeira é a demanda pelos próprios indígenas 

por escola dentro da sua territorialidade, a segunda parte 

se refere ao que os indígenas esperam da escola, o 

estranhamento vivenciado pelos estudantes juvenis 

indígenas, que denotam a sensação de não pertencimento 

e uma certa aversão ao espaço escolar e se sentem 

excluídos. O terceiro momento fala sobre a possibilidade 

da construção de conhecimentos científicos universais 

ensinados na instituição escolar indígena, em específico, 

na etnia Katitãulhu. Em seguida, fazemos algumas 

considerações finais acerca do processo educacional e 

conhecimento científico oficial e a relação envolvendo 

indígenas e não-indígenas. 
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O Povo Katitãuhlu e a necessidade por escolarização 

 

A intervenção do não–índio na comunidade do 

povo Katitãuhlu iniciou desde o nome: Sararé, atribuído 

pela sociedade dominante e não pelos indígenas. ―A 

população neo-brasileira denominou-os ‗índios sararê‘ 

porque todas suas aldeias originais estavam a menos de 

20 quilômetros do rio Sararê‖. (AYTAI, 1964, apud 

COSTA, 2011, p. 122). A comunidade está localizada no 

município de Conquista D‘Oeste (538 km de Cuiabá). 

 

Imagem 1. Localização da Terra Indígena Sararé. 

 

Fonte: Google Maps (2020a) 

 

Na atual conjuntura, percebemos, a cada dia 

mais, o silenciamento das populações nativas. 

Vivenciamos, ainda, a exploração física e desordenada dos 

recursos naturais, além do desgaste emocional por parte 

de quem defende tais recursos e enfrenta uma sociedade 

com uma falha metabólica, ou seja, uma inexistência de 

relação do homem com a natureza. (TEÓFILO, 2016).  

É neste contexto que o povo Nambikwara 

Katitãuhlu (assim como outras etnias) vivenciam a 
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militância e se fazem ouvir, protagonizando o próprio 

conhecimento, seu saber oral-ancestral acerca da própria 

realidade e vivência como forma de fazer ciência. O 

exemplo de protagonismo em busca da ciência dita 

universal, especificamente, sobre a comunidade na 

territorialidade Sararé, é o fato de o próprio povo 

requerer a escola dentro do seu espaço habitacional. 

Segundo Baniwa (2006), a apropriação da produção dos 

saberes científicos ocidentais é uma necessidade dos povos 

originários que estão em contato direto com a sociedade 

envolvente, dominante e globalizada, além disso, deixa 

explícito que a interculturalidade não determina a sua 

indianidade (mais índio ou menos índio).  

 

Senti a necessidade de ampliar minha 

capacidade de entendimento e 

compreensão do complexo universo 

científico, técnico e tecnológico do 

mundo moderno. Entendo que o maior 

domínio e a apropriação adequada 

desses poderosos instrumentos de 

trabalho e luta do mundo de hoje não 

me tornaram menos índio, ao 

contrário, proporcionaram-me maior 

capacidade de intervenção e 

contribuição para o fortalecimento da 

luta histórica do meu povo Baniwa e 

dos povos indígenas do Brasil. 

(BANIWA, 2006, p.23). 

 

A necessidade por escolarização perpassa desde a 

educação básica ao ensino superior, incluindo pesquisa 

científica nos cursos de pós-graduação para os povos 

originários que vem adotando a escola como um meio 

para a busca e fortalecimento de conhecimentos indígenas 

como também os conhecimentos produzidos pela 
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sociedade envolvente e dominante, ―muitas aldeias 

adotam a escola como um meio de aprender o sistema de 

vida fora dela e dialogar com as sociedades envolventes‖. 

(BERGAMASCHI, 2012, p. 10). 

 

A implementação da educação escolar indígena na aldeia 

Katitãuhlu 

 

Sabemos que a educação escolar indígena é uma 

política de Estado, como também uma política indígena. 

Uma política de Estado desde a Constituição Federal de 

1988, que vem sendo administrada pelo não indígena
16
. E 

uma política indígena pela qual os povos originários 

demandam e lutam pela implantação de escolas nas 

aldeias e na cidade para os índios citadinos com o 

objetivo de garantir o acesso e a permanência do aluno e 

da aluna indígena na busca pela apropriação e 

proliferação do conhecimento indígena e não indígena 

ofertado nas práticas pedagógicas desenvolvidas em sala 

de aula e na instituição escolar.  

A busca desses saberes institucionalizados objetiva, 

ainda, ao acesso aos conhecimentos (científicos e culturais) 

da sociedade ocidental e, ao mesmo tempo, a 

possibilidade de formação (enquanto educação básica) do 

indígena dentro dos conceitos, tradições e culturas étnicas 

originárias.   

Cohn (2014, p. 313) entende a educação escolar 

indígena em duas dimensões 

  

                                                             
16 A partir do movimento indígena na década de 70, eles decidiram 
“manter, aceitar e promover a denominação genérica de índio ou indígena, 
como uma identidade que une, articula, visibiliza e fortalece todos os 
povos originários do atual território brasileiro *...+”. (BANIWA, 2006, p. 30).  
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A educação escolar indígena é uma 

política cultural de dois pontos de vista 

– ou dos dois pontos de vista: é uma 

política de Estado, na medida em que 

se regulamenta desde a Constituição de 

1988, e vem sendo legislada até hoje, 

merecendo inclusive uma 

Coordenadoria Geral na Secadi do MEC 

e cadeira no Conselho Nacional de 

Educação; e é também uma difundida 

política indígena, pela qual cada aldeia 

ou comunidade indígena, e os índios 

citadinos, demandam a implantação de 

escolas para seus povos, a garantia da 

continuidade dos estudos até o ensino 

superior, e a ampliação deste direito, 

incluindo-se o ensino infantil
17
.  

 

A afirmativa de Cohn promove outra reflexão/ 

provocação: por que em pleno século XXI os indígenas 

precisam (ainda) lutar pela ―implantação de escolas para 

seus povos‖, pois se, ao não-índio, é um processo 

automático, incluindo responsabilização dos pais? 

Entendemos que pedir a escola dentro de sua comunidade 

deve ser uma opção da etnia, entretanto, aquelas 

comunidades que a querem, deveriam tê-la 

automaticamente.   

A partir das necessidades de escolarização, da 

produção do conhecimento escolar, chamado de 

conhecimento científicos oficial, demandados pelos povos 

indígenas, surgem algumas questões: a cultura, os 

conhecimentos ancestrais dos indígenas serão suprimidos a 

partir do contato com os conhecimentos científicos? E por 

                                                             
17 A Coordenadoria Geral na Secadi do MEC foi extinta na gestão 
presidencial atual.  
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que demandam por escola, ou seja, demandam os 

conhecimentos científicos desenvolvidos nas práticas 

pedagógicas? E, as novas gerações de indígenas que estão 

em contato direto com à diversidade cultural não são 

mais indígenas? Alcida Ramos (1986, p.91 apud SOUZA, 

2012, p. 31) versa da seguinte forma: 

 

usar roupa, relógio de pulso, sandálias 

Havaianas ou radiotransistor faz um 

índio se tornar branco tanto quanto um 

colar de contas, uma pulseira de fibra, 

uma rede de algodão ou uma panela de 

barro transformam um branco em 

índio. O que conta é o modo de ser, a 

visão de mundo, a atitude para com a 

vida, a sociedade, o universo, e isso não 

se destrói tão facilmente.  

 

A escola implementada na aldeia Central é o 

resultado da luta e da esperança dos povos indígenas por 

escolarização dentro e fora do seu território desde que 

viram nela um meio poderoso para obtenção dos 

conhecimentos indígenas e da sociedade dominante. 

 

A escola tem importância seminal 

para a comunidade indígena, 

conforme destaca o líder Saulo 

Katitaurlu numa entrevista 

semiestruturada no dia 07 de 

fevereiro de 2018 no município de 

Conquista D‘Oeste-MT: A escola 

para nós é tudo. É tudo porque traz 

conhecimento [...] escola é tudo. 

Por exemplo: como a gente ia estar 

aqui hoje, conversando, explicando 
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tudo isso? Isso tudo é uma forma de 

escola. Escola que trouxe 

conhecimento, você entendeu? 

(GEMINIANO, 2019, p.39, grifo da 

autora). 

 

Foto 01 - Escola Indígena Nūtajensu 

 

Fonte: Folha Regional, aldeia Central, 2019. 

 

A escola foi conquistada pela luta da comunidade 

Nambikwara Katitãuhlu pela garantia dos seus direitos a 

educação escolar indígena diferenciada e de qualidade e 

não desmerece nem descaracteriza a população 

Nambikwara - katitãuhluense. Se ao não índio é reservado 

o direito de conhecer, adquirir e propagar conceitos e 

língua de outras culturas diferentes da sua por que ao 

povo nativo deveria ser reservado apenas a própria 

cultura, somente a sua produção humana de geração a 

geração? 

 A resposta talvez seja mais grave e inesperada do 

que se pensa. Os povos não-índios se reservam o direito 

de decidir sobre as decisões dos povos nativos. Não 

bastasse toda a hecatombe e genocídio sofridos por esses 

povos, hoje, ainda, se veem silenciados e em situação de 

invisibilidade por quem não tem lugar de fala dentro da 

sua cultura. 
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As comunidades indígenas têm colocado suas 

expectativas e perspectivas na escolarização em busca de 

um empoderamento, uma realidade menos desigual entre 

indígena e não indígena. Assim versa Cohn (2014, p. 314) 

sobre a demanda por escola. 

 

Não seria insensato supor que esta é 

uma das políticas indígenas mais 

difundidas, ao lado do direito à terra. 

Por razões diversas, e de modos 

diversos, a maior parte da população 

indígena no Brasil tem demandado 

escolas, e em diversos lugares é hoje 

impossível ―levantar uma aldeia‖ sem 

que se garanta para ela uma escola.    

 

O conhecimento ou a inserção de outros 

costumes em uma cultura é algo inevitável em meio ao 

processo de globalização. Podemos perceber, constatar, 

que a identidade está sempre em mudança, conforme 

afirma Stuart Hall (2003, p. 432-433) 

 

[...] a identidade cultural não é fixa, é 

sempre híbrida. Mas é justamente por 

resultar de formações históricas 

específicas, de histórias e repertórios 

culturais de enunciação muito 

específicos, que ela pode constituir um 

‗posicionamento‘, ao qual nós podemos 

chamar provisoriamente de identidade. 

Isto não é qualquer coisa. Portanto, 

cada uma dessas histórias de identidade 

está inscrita nas posições que assumimos 

e com as quais nos identificamos. 

Temos que viver esse conjunto de 
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posições de identidade com todas as 

suas especificidades. 

 

O que percebemos pela citação é que nenhum 

povo ou etnia se descaracteriza, perde a própria 

identidade pelo contato com a outra cultura. Esse 

processo de relação/aproximação cultural acontece e cabe 

à comunidade ou ao próprio sujeito decidir abstrair e 

manter (ou não) os costumes, conhecimentos e práticas 

culturais dentro de sua cultura. Em seu blog, o autor 

Daniel Munduruku (2013) afirma que 

 

Quero deixar claro que há um equívoco 

ao ligar a tradição como algo do 

passado longínquo. Tradição é um 

método de manutenção da cultura. 

Método é caminho e caminho é 

movimento. Se há caminho, há 

segurança, continuidade. Manter a 

tradição não é andar sempre pelo 

mesmo caminho, mas não permitir que 

esqueçamos o caminho já percorrido. 

Este é o desafio dos povos indígenas 

hoje: como percorrer os caminhos que 

temos pela frente sem sair do caminho 

construído por nossos pais. Manter a 

tradição é, pois, ser fiel ao que nos foi 

ensinado. E o que nos foi ensinado? 

Que temos de viver o momento 

presente com a intensidade que ele se 

nos apresenta. E justamente por 

respeitarmos a tradição é que temos 

que fazer o exercício contínuo de 

atualizar a memória ancestral utilizando 

os instrumentos que hoje temos a nossa 

disposição. Portanto, dominar as novas 

tecnologias da informação e servir-se 
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delas para difundir o caminho dos 

antepassados e construir uma nova 

relação com a sociedade nacional, é a 

melhor forma de nos sentirmos 

partícipes do universo sonhado pelos 

espíritos criadores. 

 

Tudo que habita a existência é cercado da 

possibilidade de mudanças, a cultura de um povo não é 

diferente. O simples fato da própria existência já emite a 

possibilidade das contradições existirem. Portanto, 

indiferente da etnia, a hibridização é um efeito do 

processo globalizante no qual o mundo está inserido. 

Tentar impedir, negar ou associar esse processo 

enfrentado pelos povos indígenas a algo pejorativo é mais 

uma forma de preconceito, discriminação e violência da 

população não-indígena, efeitos dos colonizadores 

europeus. 

 

As demandas escolares na aldeia enfrentadas pelo Povo 

Katitãulhu 

 

A Escola Indígena Nūtajensu, na aldeia Central (o 

mesmo prédio atende a rede municipal e a estadual de 

ensino por meio de salas de aulas anexas), é o exemplo 

perfeito demandado pela comunidade de 

 

uma escola acolhedora, crítica, 

significativa, que tem sentido para a 

vida, que reconstrói a cultura, que 

defende seus direitos, que respeita os 

diferentes saberes, voltada para os 

interesses e necessidades da 

comunidade Nambikwara Katitaurlu de 

forma relacional (GEMINIANO, 2019, 

p.40). 
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Nesse sentido, ambas as partes envolvidas no 

processo dialógico têm importância e necessidade da 

comunicação no aspecto de desenvolvimento relacional 

no espaço escolar, pois enquanto os sujeitos se relacionam 

e buscam aprender entre si, ela (a comunicação) é capaz 

não só de gerar desenvolvimento do meio como também 

de ampliar a si própria. 

Como forma de ―diálogos transformadores e 

silêncios instigantes‖ (SOUSA, 2017, p.19) percebemos que 

o indígena demanda a instituição escola em sua 

territorialidade e enfrenta desafios, esforços, lutas sempre 

com a esperança de assegurar os direitos escolares 

germinados e conquistados na coletividade, mas as 

mobilizações indígenas estiveram presentes desde tempos 

longínquos.  

Daniel Munduruku (2012) escreve sobre o 

movimento indígena realizado em 1974 dando ênfase a 

voz da liderança, o protagonismo indígena e uma 

consciência
18
 dos indígenas para mostrar um índio real e 

não fictício, criado nos moldes do europeu, seja na forma 

idealizada ou pejorativa. Uma consciência pan-indígena 

por meio do ―caráter educativo do Movimento Indígena‖. 

(MUNDURUKU, 2012, p. 211).  

 

é realizada a primeira Grande 

Assembleia Plurinacional dos Povos 

Indígenas, na Missão Anchieta, em 

Diamantino (MT), contando com 

dezesseis representantes de nove 

nações. Na terceira assembreia (sic), em 

Mecure, com sessenta índios 

                                                             
18

 De acordo com Ilienkov (apud PUENTES; CARDOSO e AMORIM, 2019, p. 
298). “a consciência de uma pessoa surge quando o indivíduo tem a 
oportunidade de se ver através dos olhos de outras pessoas” 
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representando sete grupos, o líder da 

nação Bororo, Txebae Ewororo, 

declarou que essas assembleias amplas 

―estavam despertando a consciência dos 

índios‖. Daniel Caxibi, líder do povo 

Paresi, referia-se a essas assembleias 

como ―armas de luta‖. 

(MUNDURUKU, 2012, p. 214). 

  

É possível notar nas escritas dos acadêmicos, dos 

pesquisadores e nas narrativas versadas pelos diferentes 

povos que há uma necessidade de conhecer a realidade 

dos povos originários que demandam por escolarização e 

sabem o que querem das práticas pedagógicas. Por isso, se 

faz necessário dar voz ao nativo, tendo a ciência de que 

eles, os indígenas, sabem bem o que querem e o que 

precisam da escola e não necessitam mais de arautos que 

ditem por eles. O que os índios querem da escola? O 

estado do Mato Grosso tem compromisso com o ensino e 

a aprendizagem em todos os âmbitos da escola indígena? 

Que tipo de ensino o estado mato-grossense defende? 

Qual ensino e aprendizagem é almejada pelos alunos 

indígenas e alunas indígenas?  

Sobre relevância e necessidade de conhecer o 

indígena, Baniwa (2019) escreve 

 

A antropologia, por exemplo, 

supervaloriza as vozes dos anciãos, 

supostamente, os sábios, os tradicionais, 

as lideranças. Assim, ficamos sabendo 

das aspirações dos velhos que, em geral, 

embora sejam muitos queridos, 

valorizados e cotejados, pouca 

influência exercem sobre as atuais 

gerações mais jovens no tocante aos 

seus horizontes de vida. Isso é sério se 
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considerarmos a velocidade e a 

densidade das relações interétnicas 

vivenciadas na atualidade pelos jovens 

indígenas num mundo cada vez mais 

globalizado e informatizado. Os jovens 

precisam ser ouvidos para sabermos o 

que esperam e querem da escola 

indígena. Eles sabem muito bem o que 

querem da vida, do mundo e da escola.  

(BANIWA, 2019, p.26, grifo nosso) 

 

Rememorando o que versa Gersem Baniwa (2019), 

sobre a presença da instituição escolar para os indígenas, 

que ela é uma escola para os índios e não uma escola dos 

índios, ou seja, a escola presente nas aldeias, hoje, não 

apresenta a demanda, o protagonismo e a autonomia dos 

indígenas inseridos nela. Temos visto uma escola posta nas 

aldeias e não dada às comunidades indígenas. Em termos 

concretos, escolarização ainda colonial, negando e até 

mesmo anulando a participação efetiva dos indígenas. 

Até mesmo conquistas asseguradas na lei maior 

pela Constituição Federal de 1988, dentre outras 

legislações em vigor, como Decreto Presidencial nº 26/91 

que retirou da Funai a responsabilidade pela educação 

escolar e passou a ser do MEC, a Portaria Interministerial 

559/91 em que a educação escolar deixa de ter caráter 

integracionista, a Resolução 3/99, o Parecer 14/99, a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - 9394/96 

(LDB). Em 2001, o Plano Nacional de Educação nº 10.172 

e, em 2004, a Convenção 169 - Organização 

Internacional (OIT) (BONIN, 2012, passim), construídos 

com diálogo e participação dos povos indígenas, sua 

prática permanecem apenas no papel.  

Os equívocos perigosos e destrutivos das 

administrações estatais na educação escolar indígena e da 
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sociedade dominante ferem não apenas os direitos, mas 

principalmente, a cultura da população originária do 

Brasil. Isto significa que ―O poder público conseguiu 

chegar às aldeias com a escola, mas ainda precisa garantir 

sua qualidade, por meio de formação de professores, 

materiais didáticos e infraestrutura adequada‖ (BANIWA, 

2019, p.22). 

É importante destacar que essa racionalidade tão 

distinta dos povos originários em relação à sociedade 

dominante (infelizmente) é a principal razão para os 

diversos preconceitos e estigmas enfrentados pelos povos 

nativos. As relações hegemônicas do capitalismo não são 

valorizadas dentro da cultura ameríndia. A competição, o 

não trabalho coletivo e as formas de acepção e/ou 

acolhimento do outro são pontos divergentes entre o 

índio e o não índio. Eis a razão para se pensar em 

currículo e metodologias diferenciadas para a comunidade 

indígena, pois por não conhecer tais nuances que 

envolvem a coletividade e o respeito ao outro, a 

sociedade dominante acaba protelando e até apagando o 

pensamento da população nativa voltado para a 

coletividade, pensando sempre no outro, sabendo que o 

desenvolvimento acontece a partir da relação entre os 

sujeitos. 

A forma que gestores e formadores conduzem os 

professores e as professoras indígenas das diversas etnias 

inseridos na educação básica para um ―ensino‖ (aspeado, 

sem significação) e os alunos indígenas das mais diversas 

necessidades materiais e étnicas à ―aprendizagem‖ 

(também aspeada e sem significação) evidencia a negação 

do direito constitucional de uma educação para todos, de 

qualidade, gratuita e com ―seus sistemas próprios de 

ensino e aprendizagem, tanto dos conteúdos universais, 

quanto dos conhecimentos indígenas, bem como o ensino 
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da língua indígena como primeira língua‖ (BANIWA, 

2019, p.278), assegurada em lei e idealizada pelos povos 

originários. 

Ao correlacionarmos a escrita de Gersem Baniwa 

sobre as necessidades de dominar os modus pensanti e 

operanti dos colonizadores com as necessidades e reais 

condições de vida dos nativos, fica claro que os povos 

ameríndios ainda necessitam lutar para conquistar os seus 

direitos de se constituírem cidadã e cidadão indígena 

autônoma e autônomo e conscientes dos seus direitos e 

deveres. 

Sobre a condição dos povos originários no Mato 

Grosso à educação indígena, a pesquisadora dos Pareci, 

Ângelo (2008, p. 46), já versava há décadas: 

 

Na prática, porém, esse direito não tem 

sido garantido em sua plenitude, uma 

vez que os indígenas ainda não ocupam 

de fato o papel de protagonistas nesse 

processo. Consequentemente, verifica-

se a frustação de expectativas dos 

povos indígenas, gerada pela percepção 

de que, embora tenham conquistado 

progressos em termos da legislação, 

ainda são inúmeras as dificuldades a 

serem enfrentadas. Várias ações tidas 

como prioritárias por esses povos, para 

fazer avançar as práticas ligadas à 

educação indígena, não chegam a ser 

implementadas pelas autoridades não 

indígenas.  

  

Em relação à aprendizagem, a concepção do não 

índio referente ao indígena ainda é de negação aos 

direitos, acusação de ―vitimismo‖, estigmas e preconceitos 

desde o currículo, horário, material didático e 
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metodologias impostas e formas como são recebidos no 

espaço escolar. Não são raros os depoimentos de 

preconceito sofrido pela comunidade indígena no espaço 

educacional (fundamental ou acadêmico). Em uma 

entrevista na escola sede de Conquista D‘Oeste o líder 

Saulo Katitãuhlu refere-se a esse preconceito vivenciado 

na escola 

 

[...] os brancos tudo em um canto e os 

índios no outro. Achei muito difícil 

assim, é muito feio, é preconceito. 

Poxa! O branco não gosta dos índios? 

[...] E por que estamos aqui na sala 

deles? Nós viemos de muito longe para 

estudar com eles e eles não querem [...] 

(GEMINIANO, 2019, p.21) 

 

 Nas palavras de Daniel Munduruku 

 

A cultura indígena ainda é vista como 

folclórica. Isso é fruto de uma política 

que sempre tratou os índios como seres 

do passado, parados no tempo, sem 

história. O resultado disso tem sido 

desastroso para a própria sociedade, 

pois acabou negando a participação 

efetiva de nossa gente indígena na 

composição da identidade nacional.  

 

Seja na fala do entrevistado ou do autor, 

percebemos a (triste) realidade de assujeitamento do 

indígena. O silenciamento e apagamento do sujeito real 

presente nas diferentes etnias.  

 

foi e continua, portanto, diferentes 

imaginários discriminatórios e 
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excludentes. Tais imaginários 

reducionistas escondem o Brasil 

indígena real, com suas limitações, 

grandezas, potencialidades e 

oportunidades. O Brasil indígena de 

pessoas e civilizações complexas e 

milenares, de cidadãos com vozes, 

direitos e agendas políticas próprias e 

diferenciadas entre si e com relação ao 

país, mas que clamam por atenção e 

interação com a agenda nacional. O 

Brasil indígena de grande e rica 

diversidade cultural, linguística e 

econômica que precisa ser conhecida, 

reconhecida, valorizada e promovida. 

(BANIWA, 2019, p.17-18). 

 

A presença das escolas em espaço indígena — com 

metodologia e conteúdos selecionados e direcionados por 

eles, escolares, professores e comunidade indígena — 

possibilita não só ao indígena apropriar-se de sua 

formação, mas principalmente, ao não indígena a 

percepção, o conhecimento real, vivenciado por cada 

povo.  

Seja na comunidade indígena ou não indígena, a 

aprendizagem se fará protagonista quando houver 

respeito do não indígena ao modo de vida e cultura das 

diferentes etnias e, também, sobre a apresentação do 

conhecimento pelo professor e a forma de aprender do 

aluno indígena. A educação no espaço indígena 

acontecerá (de fato) quando todas as partes da sociedade 

se conscientizarem de que a comunidade/etnia em que a 

escola está inserida precisa ser ouvida.  
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Para o parente
19
 dos indígenas Daniel Munduruku 

(2012, p. 2011), a consciência 

 

[...] está intrinsecamente ligada ao 

processo de apoderamento do 

mecanismo ou instrumental teórico 

ocidental. Esta capacidade de alargar os 

horizontes mentais para enxergar de 

forma mais clara o entorno, o nacional, 

exigiu nova postura e 

redimensionamento do que era, até 

então, dado como verdade.  

 

Sobre as demandas enfrentadas pelos povos de 

diferentes etnias indígenas, a falta de conhecimento dos 

povos não indígenas e os imaginários formulados, o 

contexto verdadeiro vivenciado pelas etnias é que existe 

uma inadequação ou inadaptação para que os recursos ou 

ações aconteçam de fato, seja no planejamento, na 

estratégia ou na execução das políticas públicas ou as 

geopolíticas.  

O poder público precisa considerar as características 

enfrentadas pela comunidade indígena para ter acesso não 

só ao conhecimento do não índio como também a 

direitos básicos de sobrevivência: saúde, compras, 

trabalho entre outras necessidades. Enfrentam 

características tais como: 

 

                                                             
19 Os povos indígenas consideram e chamam entre eles de parentes 
mesmo sendo de outra etnia. De acordo com Baniwa (2006, p.31), “O 
termo parente não significa que todos os índios sejam iguais e nem 
semelhantes. Significa apenas que compartilham de alguns interesses 
comuns, como os direitos coletivos, a história de colonização e a luta pela 
autonomia sociocultural de seus povos diante da sociedade global”.  
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extensão continental; dificuldades de 

acesso; isolamento político, econômico 

e cultural; sistemas de transporte e 

comunicação complexos e precários; 

altos custos de bens de serviços; 

instituições públicas frágeis e marginais; 

infraestruturas precárias, principalmente 

das escolas indígenas e dos sistemas de 

ensino responsáveis pela educação 

escolar indígena; tensões e conflitos 

fundiários; e racismo. (BANIWA, 2019, 

18).    

  

O desafio dos povos indígenas, além de todas 

precariedades enquanto escola pública, é ainda se fazer 

ouvir, fazer valer as próprias necessidades como povo 

detentor de uma cultura e uma memória a serem 

preservadas.   

 

Não será fácil alcançar essa qualidade 

da escola, em função da inadequação 

das políticas vigentes para as realidades 

das comunidades indígenas, as maiores 

vítimas das políticas universalistas, 

enraizadas em um tipo de sociedade – a 

sociedade hegemônica urbana – muito 

distinta das sociedades e realidades 

indígenas ao longo de rios, florestas, 

montanhas, cachoeiras. (BANIWA, 

2019, p.22).  

 

Baniwa revela, de forma explícita, o papel 

dominador dos segmentos estatais e a não autonomia dos 

povos indígenas na questão de empoderamento político e 

cultural junto à sociedade nacional e global. Baniwa 

(2019, p.200) escreve: ―O que se espera da autonomia é a 
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possibilidade de superação da fase cruel do período 

colonial violento e dominador que levou esses povos à 

profunda baixa autoestima e negação de si mesmo‖. 

 O descaso com a escolaridade nas comunidades 

indígenas é visível nas mais diversas áreas, desde a 

produção de materiais escolares, a infraestrutura nas 

aldeias e a formação de professores e gestores. Sobre a 

questão da formação de professores indígenas, a formação 

é inadequada e até mesmo inexistente pelas políticas 

estatais que não têm considerado a realidade e as 

necessidades dos povos indígenas em suas diversas 

localidades e particularidades.  

 

O poder público conseguiu chegar às 

aldeias com a escola, mas ainda precisa 

garantir sua qualidade, por meio de 

formação de professores, materiais 

didáticos e infraestrutura adequada. 

Não será fácil alcançar essa qualidade 

da escola, em função da inadequação 

das políticas vigentes para as realidades 

das comunidades indígenas, as maiores 

vítimas das políticas universalista, 

enraizadas em um tipo de sociedade – a 

sociedade hegemônica urbana – muito 

distante das sociedades e realidades 

indígenas [...]. (BANIWA, 2019, p. 22).   

 

Por que os indígenas ainda lutam por escola 

mesmo diante de tantos obstáculos materiais e humanos 

regidos por uma sociedade hegemônica? E, como 

conseguem forças para prosseguir em busca de seus 

sonhos diante de tamanha discriminação mesmo sendo os 

verdadeiros donos do território? Rememorar os escritos 

de Daniel, Baniwa, tantas outras vozes que querem e 
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precisam ser ouvidas, talvez ajude a manter viva a 

memória cultural de todo o povo não indígena brasileiro.  

O pesquisador indígena e autor do livro Educação 

escolar indígena no século XXI: encantos e desencantos 

versa sobre a necessidade dos conhecimentos da 

sociedade nacional e o direito de acesso da sociedade 

indígena à instituição escolar.  

    

Privar ou reduzir a possibilidade das 

crianças e dos jovens indígenas de 

terem acesso pleno aos conhecimentos 

da sociedade dominante é também uma 

forma de exclusão, geradora de 

desigualdades entre indivíduos e 

coletivos étnicos no plano cultural, 

econômico, profissional e humano, tão 

perversa quanto a negação do direito à 

valorização e à continuidade das 

identidades e culturas. A escola 

indígena, por valorizar os 

conhecimentos, os saberes, os fazeres, 

as culturas e os valores indígenas, e por 

sua localização geográfica, não pode ser 

usada para justificar sua exclusão. Mas 

também ela não pode ser incluída de 

forma irrefletida nas chamadas políticas 

inclusivas, isso seria um retrocesso 

histórico ao tempo das políticas 

integracionistas e assimilacionistas do 

Estado colonial, quando inclusão, 

integração e assimilação indígena 

significavam negação e destruição das 

culturas indígenas e extinção de povos 

inteiros. As políticas de inclusão 

precisam estar intrinsecamente 

associadas ao reconhecimento da 
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diversidade e da diferença. (BANIWA, 

2019, p. 24). 

 

 O que temos visto é que a sociedade indígena 

brasileira necessita avançar no processo de educar a 

sociedade não indígena. Exemplo desses movimentos é a 

Comissão Pró-Índio de São Paulo, que 

 

na área de educação, elaborando 

publicações que fomentavam um olhar 

contrário ao estereótipo constituído ao 

longo do processo histórico nacional. 

Estas imagens que empobreciam as 

experiências dos povos indígenas – o 

índio era sempre visto como atrasado, 

selvagem, canibal, pobre e, também, 

como empecilho para o progresso 

nacional – foram sendo paulatinamente 

―arrancadas‖ do imaginário brasileiro 

para dar lugar a outras imagens mais 

próximas da verdadeira humanidade 

indígena. (MUNDURUKU, 2012, p. 

223).    

 

 Ao dialogar com o nativo é explícita a necessidade 

deles de adquirir domínio sobre conceitos, conhecimentos 

advindos dos não indígenas, desde à língua aos usos das 

tecnologias. É possível verificar em bate-papo, fórum, e 

até mesmo atividades pedagógicas com a juventude, 

adultos e liderança na comunidade que querem somar os 

conhecimentos da sociedade nacional com os saberes 

tradicionais indígenas. 

Ao tratar a temática educação escolar indígena em 

fórum, Baniwa (2020), no V FNEEI – Educação como 

Direito: Insurgências e Resistências Indígenas, afirma que 

―nenhuma comunidade indígena contestava o acesso e 
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melhorias para os usos das tecnologias na garantia da vida 

em um mundo globalizado‖. Ademais, apropriar-se dos 

 

conhecimentos dos brancos não 

significam tornar-se branco ou abdicar-

se de seus modos tradicionais de vida. 

Significa que, de posse dos 

conhecimentos dos brancos e dos seus 

modos de pensar, agir e viver, a chance 

de estabelecer estratégias eficazes de 

defesa, resistência e garantia de seus 

direitos e interesses é muito maior, 

transformando os próprios 

conhecimentos dos brancos não contra 

os brancos, mas em favor dos direitos 

coletivos indígenas. Isso de fato pode e 

tem ajudado em diálogos menos 

desiguais entre os povos originários e o 

Estado e a sociedade nacional 

dominante. (BANIWA, 2019, p.61). 

  

Diante disso, vemos a necessidade de buscar 

compreender a importância da escolarização para cada 

povo indígena, refletindo sobre que tipo de escola 

querem para si e como os conhecimentos apropriados na 

escola vão se somando à luta pelos seus direitos na busca 

por defesa e respeito a sua racionalidade e ao seu modo 

próprio de viver.  

 

Não cabe, portanto, pensar escolas 

indígenas genéricas ou modelos de 

escolas que possam servir para todos os 

povos indígenas. Cada povo pode e 

deve organizar sua própria escola, de 

acordo com seu sistema educativo 

societário e civilizacional próprio, que 

inclui necessariamente seus projetos 
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coletivos, societários e civilizatórios do 

presente e do futuro. (BANIWA, 2019, 

p.42). 

 

O foco central é, portanto, possibilitar a 

manifestação dos indígenas a partir de suas necessidades e 

respeitando sua cultura, saindo da ―invisibilidade e da 

―incapacidade‖ de dominar os instrumentos de poder dos 

brancos‖. (LUCIANO, 2008, p. 43). E ainda, sobre que 

escola os indígenas querem, Ângelo (2008, p. 47) escreve:  

 

O paradigma da educação específica, 

diferenciada e intercultural preceitua 

que a educação escolar indígena deve 

ser uma iniciativa de caráter 

comunitário, vinculada aos projetos 

societários de cada povo. Deve 

considerar os saberes e conhecimentos, 

reafirmar a identidade étnica, as 

tradições e a memória histórica dos 

indígenas, mas deve também interagir 

como os novos saberes e relações 

advindas de outros povos. Ou seja, a 

educação escolar indígena deve abordar 

a cultura indígena e os novos saberes 

oriundos de outras sociedades.    

 

Se a escola indígena na aldeia for inserida a partir 

das vivências da etnia a qual é destinada, atendendo suas 

necessidades e respeitando o caráter diferenciado, onde 

cada comunidade escolhe as nuances escolares que deseja, 

sem os arautos para ditar e gerir as políticas públicas para 

os indígenas e não dos indígenas, o discurso e presença 

escolar na comunidade, pode ser uma ferramenta de 

empoderamento para o exercício da autonomia, 
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recuperação da autoestima e visibilidade étnica diante do 

mundo eurocêntrico, globalizado e dominante. 

 

Vícios e preconceitos étnicos são muito 

arraigados no íntimo da consciência das 

gerações mais velhas que hoje 

controlam as instituições da nação, 

ainda acreditando serem os ameríndios 

meros objetos (fósseis vivos) do 

passado e (supostamente) em vias de 

desaparecimento. A Constituição 

Federal não produziu ainda a profunda 

transformação social esperada, e, falta 

muito para que se concretize um Estado 

intercultural no Brasil. Apenas resta 

projetar um futuro onde as novas 

gerações consolidem uma outra forma 

de relação capaz de estabelecer maior 

simetria e diálogo com as alteridades 

originárias, permitindo-nos um novo 

perfil de civilização, agora enriquecido 

pelas ciências nativas – ciência do 

concreto, segundo Claude Lévi-Strauss 

(1997). (SOUZA, 2012, p. 19).  

 

Pelo excerto, percebemos que a exclusão e 

segregação étnica tem correlação com antigos grupos 

sociais, costumes antigos que negligenciavam 

despoticamente um povo sobre o outro. Esses preceitos 

antigos e preconceituosos podem ser desconstruídos, aos 

poucos, pelas gerações mais novas, que dialogam e 

conversam sobre os conceitos e discordâncias, sendo eles 

os grandes responsáveis pela luta de um novo panorama 

mais inclusivo. 

É possível por meio do diálogo, do andar, ver, 

ouvir, sentir, cheirar e até xeretar, conhecer a cultura 
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indígena, seu modo de domínio de conhecimentos e os 

saberes ancestrais que são transmitidos oralmente de 

geração em geração. Os saberes milenares e tradicionais 

ensinados por meio da oralidade pelos povos autóctones 

é uma ciência tradicional, e ainda, quando eles, 

demandam por escolarização, ou seja, pelos 

conhecimentos científicos universais (ciência oficial) que 

são ensinados na escola, não deixam a sua identidade de 

indígenas, apenas agregam outros conhecimentos e, assim, 

como qualquer outro povo, adapta a própria realidade 

aos novos conceitos.  

 

Ciência e experiência nas aldeias Katitãulhu 

 

Antes de discutirmos a ciência nativa produzida 

pela população autóctone é imperativo frisarmos que 

cada etnia tem uma formulação/construção, histórias, 

crenças, linguagem, cultura, e logo uma visão de mundo e 

produção de cultura diferenciada. Assumir todas as etnias 

por um mesmo prisma, além de um erro grotesco, é um 

desrespeito a cada etnia e, principalmente, a 

impossibilidade de se abstrair a etnociência de 

determinado povo.  

Ao tratar aqui do conhecimento científico não 

indicamos um conhecimento sobreposto em relação ao 

outro – ciência universal (cultura ocidental) contra a 

ciência ameríndia (ciência da prática, ciência do concreto), 

mas as contribuições que ambas podem significar para o 

desenvolvimento do ser humano e para melhores 

condições de vida. E que ―[...] a crescente 

intelectualização e racionalização não indicam, portanto, 

um conhecimento maior e geral das condições sob as 

quais vivemos‖. (WEBER, 1982, p. 165).   
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A formulação de conceitos (por parte do não 

indígena) quanto ao ―conhecimento concreto‖ referido 

por Levis Strauss (1997), mostra-nos que a percepção 

sobre um conhecimento não dá a certeza sobre a efetiva 

absorção sobre aquele assunto, não se pode afirmar com 

segurança e total clareza sobre algo sem a vivência 

cotidiana ou experiência.  

Não é porque o sujeito (apenas) observou uma 

cirurgia que ele tem capacidade para se tornar um 

médico. A pessoa que passou pelo processo de 

conhecimento e absorção sobre determinado assunto é 

quem tem verdadeira propriedade para realizar as 

atividades relacionadas ao conhecimento absorvido. A 

observação nos dá (apenas) uma perspectiva sobre o 

objeto, porém não fornece inteira capacidade para 

discursar e, também, ensinar outras pessoas sobre aquela 

situação. É nesse sentido que o conhecimento produzido 

pelos povos autóctones faz – se necessário tanto nas 

escolas quanto presentes nas diversas materialidades de 

registro acadêmico. 

Em se tratando do povo Kithãulhu, na 

comunidade Sararé, esses conhecimentos coletivos, estão 

intrinsecamente interligados com a experiência (objetiva e 

subjetiva) do sujeito, ou seja, o ―trabalho científico 

alcança a concretude em observações e análises 

delimitadas do lugar de observação do pesquisador. Tais 

considerações se cristalizam no indivíduo ao longo de 

toda a sua formação social e cognitiva‖ (COSTA, 2019, 

p.30).  
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Ao vermos as vivências do povo Katitãulhu, na 

aldeia Central e Serra da Borda, percebemos que ―tem um 

conhecimento incomparavelmente maior sobre as suas 

ferramentas‖ (WEBER, 1982, p.165) e esse conhecimento 

transcende aos que vivem fora da sociedade ameríndia. 

A experiência da prática e do convívio em 

coletividade traz para o sujeito o direito de fala. 

Percebemos, portanto que adquirir o conhecimento vai 

muito além de simplesmente olhar/ observar um objeto 

ou ouvir falar sobre ele. Consiste em interiorizar o que se 

olha. Isto acontece principalmente com a cultura. Não é 

porque o sujeito observa tradições e costumes ameríndios 

que passa a ter propriedade de causa. O conhecimento 

deve se tornar parte do sujeito para que o direito de fala 

e a posse do conhecimento possam estar embasados, 

solidificados e imbricados tanto na teoria quanto na 

prática. 

De acordo com Weber (1982, p. 165) ―a 

contribuição da ciência terá qualquer sentido para um 

homem que não se interessa em conhecer os fatos, como 

tais, e para quem apenas o ponto de vista prático tem 

importância? Talvez a ciência contribua, não obstante, 

com alguma coisa‖. Diante da curiosidade, interesse e 

necessidade dos povos indígenas de conhecer o que é 

ainda desconhecido a ciência passa contribuir para vários 

aspectos da vida inserida em um mundo globalizado, 

principalmente como forma de registro memorial e 

perpetuação científico-concreto. Neste ínterim, não são 

raras as vezes em que memória e ciência se interligam, 

ambas passíveis de erros e acertos. ―[...] Assim, a 

memória, fonte insubstituível de verdade, pode ela 
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própria estar sujeita aos erros e às ilusões‖. (MORIN, 

2000, p.21-22).  

O que cada um observa, absorve e constrói tem 

várias significâncias tanto para o próprio sujeito quanto 

para as outras pessoas que o cercam.  

 

O conhecimento científico e as suas 

produções são, portanto, sempre 

objetivo-subjetivos: objetivos em 

relação ao objeto a que se referem e do 

qual são o ―reflexo‖ específico, bem 

como atendendo ao seu valor universal 

relativo e à eliminação relativa da sua 

coloração emotiva; subjetivos, no 

sentido mais geral, por causa do papel 

ativo do sujeito que conhece‖ (SHAFF, 

1987, p. 89). 

 

É imperativo ressaltarmos ainda que, em se 

tratando de comunidades indígenas, o conhecimento é 

produzido de forma coletiva. Não há a particularização 

do saber. Assuntos que, para o não indígena, seria 

considerado individual e tratado com reserva, por 

exemplo a puberdade feminina e masculina, para os 

indígenas é formalizado, explicado e discutido no 

coletivo.  Por isso, a formatação escolar dentro das aldeias 

deve (rigorosamente) seguir o saber e cultura do povo em 

que a escola está inserida. Afinal, a escola deve servir à 

população e não ao contrário. 

 

A verdadeira racionalidade, aberta por 

natureza, dialoga com o real que lhe 

resiste. Opera o ir e vir incessante entre 

as instâncias lógicas e a instância 

empírica; é o fruto do debate 

argumentado das ideias, e não a 
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propriedade de um sistema de ideias. O 

racionalismo que ignora os seres, a 

subjetividade, a afetividade e a vida é 

irracional. A racionalidade deve 

reconhecer a parte de afeto, de amor e 

de arrependimento. A verdadeira 

racionalidade conhece os limites da 

lógica, do determinismo e do 

mecanicismo; sabe que a mente 

humana não poderia ser onisciente, que 

a realidade comporta mistério. Negocia 

com a irracionalidade, o obscuro, o 

irracionalizável. É não só crítica, mas 

autocrítica. Reconhece-se a verdadeira 

racionalidade pela capacidade de 

identificar suas insuficiências. (MORIN, 

2000, p.23). 

 

Percebemos, portanto, que o ato de raciocinar vai 

muito além do que os olhos podem observar. Transcende 

as barreiras do que é empírico e do que é real. Raciocinar 

é a própria construção e desconstrução das barreiras 

impostas pela sociedade e pelo próprio pensamento. Não 

há como formular conceitos sem considerar o contexto 

social que os sujeitos estão inseridos. Aprender, significar e 

construir conhecimento significam, antes, considerar os 

grupos sociais, seja no campo afetivo ou intelectual. 

Significa entender suas necessidades, suas potencialidades. 

Isto porque assim como outros campos, a ciência é 

passível de erros (como dito anteriormente). É necessário 

que os sujeitos envolvidos no contexto social estejam 

abertos ao diálogo. 

Logo, restringir espaço, discursivo ou físico ao 

indígena, além de contraproducente, fere diretamente à 

construção do saber de cada povo e, também, aos seus 

sujeitos, uma vez que se interdependem. Isto significa que, 



 RETEXTUALIZAÇÃO: ASPECTOS EDUCATIVOS, ARTÍSTICO-LITERÁRIOS E DESCOLONIAIS - ISBN 978-85-60212-27-9 

 

P
ág

in
a1

7
3

 

em uma pesquisa (como observamos nas imagens), o 

indígena alça a construção da própria aprendizagem aos 

elementos naturais e espirituais de sua própria etnia. Falar 

do rio e não lhe observar a cor ou a temperatura da água 

não faz o menor sentido. Talvez seja isso que as teorias 

educacionais da população não indígena se refiram ao 

chamar de aprendizagem significativa e/ou de experiência. 

Percebemos, portanto, que o indígena tem muito mais a 

contribuir com não – indígena do que o contrário. 

 

Considerações finais 

 

À guisa de uma conclusão, o indígena (em 

especial o povo Katitãulhu do território Sararé), hoje, tem 

consciência de que o acesso às culturas e línguas diferentes 

proporcionam ao indivíduo uma maior forma de 

compreensão e manipulação do meio que o cerca. Eis a 

razão para que desejem e lutem para que o seu direito de 

estudar e se fazer ouvir pelo viés da própria cultura e 

ideologias.  

Esse contato com o novo proporciona a 

perpetuação e divulgação não só cultural, mas também 

dos saberes e a significância do povo indígena, pois 

permite que outros povos tenham o conhecimento do 

indígena real pertencente a cada etnia.   

A mudança é um processo natural que 

acompanha a globalização a inserção de novos costumes 

não interfere no que foi ensinado no passado, ao 

contrário transmite e permite uma maior compreensão 

para as novas gerações. A tradição em diálogo com novos 

conhecimentos resulta na ampliação e, ao mesmo tempo, 

na continuidade das características e do saber da cultura 

étnica. 
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Há uma (urgente) necessidade de desmistificação 

de que o povo indígena necessita de orientação ou que 

alguém fale pelos povos originários. Esta concepção é 

resultado da identidade imposta pelo colonizador e 

perpetua a realidade de segregação racial e preconceituosa 

por parte do povo não indígena.  

Muito além de proporcionar a escola, o poder 

governamental deve estruturar, da melhor forma, esse 

ambiente para os povos indígenas. Isso consiste na 

formação de professores e profissionais indígenas e não 

indígenas, bem como ambientação, material didático, 

currículo, calendário, horários adequados que atendam às 

necessidades de cada etnia não somente seguindo a linha 

tradicional do conhecimento eurocêntrico, trazido pelo 

não indígena na colonização, presente nas escolas da rede 

regular de ensino não ameríndio. 

 Outro ponto a ser valorizado é a pesquisa que 

busca conhecer para contribuir e respeitar cada povo 

indígena. A escola demandada e dos povos originários 

deve ser de protagonismo para que todas as etnias 

consigam dividir sua herança cultural e de conhecimento 

milenar com a população não indígena. Isto significa que 

a escola nas aldeias é para aquele povo em específico, 

respeitando sua origem, história e saberes a partir do 

olhar de quem realmente conhece tais pontos: o próprio 

indígena.  
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ANÁLISE MILTONIANA NO CLÁSSICO DA 

FICÇÃO CIENTÍFICA ―20 MIL LÉGUAS 

SUBMARINAS‖ DE JÚLIO VERNE 

Palavras-chave: Ensino da Geografia. Leitura. Ensino-aprendizagem. 

 

Tito José de Barba Avaroma – GPFENNCO/UNIR 

 

A feitura de Júlio Verne é uma obra essencialmente 

geográfica e, que tem como principal fundamento a 

compreensão do mundo, do ser humano e de suas mais 

variadas ações. Essa base teórica tem como principio 

contribuir para uma compreensão mais aprofundada dos 

textos e fazer uma interpretação por meio do pensamento 

filosófico geográfico, pois nesta obra encontram-se as mais 

diversas referencias cientificas. O arcabouço de 

conhecimentos tornam os textos muito mais consistentes e 

deixam para o leitor a responsabilidade de entendê-las da 

maneira mais educativa possível, sobretudo Júlio Verne 

foi um incentivador da busca pela compreensão da 

totalidade das coisas e claramente o autor racionaliza o 

espaço geográfico. 

Como destaca Milton Santos (2004) ―[...] espaços 

da reflexão e da razão, já que não nos defrontamos 

somente com uma materialidade [...]‖, ou seja, tudo que 

conseguimos compreender como criação do ser humano. 

E concomitante a isso conseguimos observar que as 

criações do ser humano têm uma forma e também tem 

um significado intencional. Para ser mais claro, o 

submarino tem uma forma específica porque o próprio ser 

humano viu que daquele jeito era melhor e iria 

corresponder aos seus anseios e desejos intencionais.  

O próprio Milton Santos vai denominar esse jeito 

de criação do ser humano de Formas-conteúdos, que é 
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justamente o fato de que cada criação tem um jeito, um 

modo de ser, porque tem um jeito de agir, um jeito de ser 

utilizado, que é, sobretudo, para um determinado fim.   

A geografia é uma ciência fantástica, veja, por meio 

da ciência geografia conseguimos interpretar o mundo, os 

lugares, as pessoas, a biodiversidade dos animais, a beleza 

da natureza e por meio dela até o nosso cotidiano 

conseguimos fazer reflexões mais críticas, ou melhor, mais 

embasada na realidade, ainda que tenhamos um forte 

ideal de mundo que está na nossa subjetividade, quer 

dizer, aquilo que está dentro de nós, dos nossos 

pensamentos. A geografia nos ajuda, sobretudo, a pensar 

e a agir racionalmente.  
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de Língua Portuguesa na Rede Estadual de MT/ SEDUC. 

 

LUIS ALBERTO MENDES DE CARVALHO 

Endereço CV: http://lattes.cnpq.br/2662595655188770  

Mestre em Educação em Ciências na Amazônia pela 

Universidade do Estado do Amazonas - UEA (2012). Pertence, 

desde 23 de dezembro de 2009, ao Quadro de Docentes 

http://lattes.cnpq.br/7521528138611273
http://lattes.cnpq.br/4589897952784153
http://lattes.cnpq.br/2662595655188770
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Efetivos do Centro de Estudos Superiores de Parintins - CESP, 

Campi da Universidade do Estado do Amazonas - UEA, onde é 

Professor Assistente. Atua e estuda nas linhas temáticas: leitura, 

letramento, produção/revisão textual e fortalecimento de 

língua autóctone, iniciação à docência, à pesquisa e extensão. 

Membro do Núcleo Docente Estruturante - NDE/LETRAS/CESP, 

Coordenador de Estágio Supervisionado no Curso de Letras, 

Coordenador Pedagógico em Cursos Especiais de Letras 

Modular Presencial (Portaria nº 02/2018). Membro do Grupo 

de Pesquisa Multilinguismo e Multiculturalismo no Mundo 

Digital, liderado pela Doutora Claudia Marinho Wanderley, da 

Universidade Estadual de Campinas. Docente de Língua 

Portuguesa no Ensino Fundamental e Médio da Secretaria de 

Estado de Educação e Qualidade de Ensino - SEDUC/AM. 

 

MARCOS FABIO DA SILVA 

Endereço CV: http://lattes.cnpq.br/9934383864571642  

Possui graduação em Letras pela Universidade do Estado de 

Mato Grosso - UNEMAT (2011) e é mestrando do PPG/Letras 

em Literatura também pela UNEMAT. 

 

NÉSTOR RAÚL GONZÁLEZ GUTIÉRREZ 

Endereço CV: http://lattes.cnpq.br/9094524647914374 

Doutor em Estudos Literarios - UNEMAT, Mestre em Letras - 

UNIMAR; Especialista em Ensino da Língua Espanhola - 

UCAM/PROMINAS; Especialista em Língua Brasileira de Sinais, 

Docência, Tradução, Interpretação e Proficiência - FATERN. 

Formação em Tecnologias Assistiva e Acessibilidade - UNESP; 

Formação para Orientadores de Estudo do PNAIC com ênfase 

na Língua Portuguesa - UFSC; Formação em Direitos Humanos 

e Geração da Paz - UECE Graduado em Educação com ênfase 

em educação Especial - UPN/Colômbia, revalidado pela 

Universidade Federal de Rondônia. Graduado em Licenciatura 

em Português / Espanhol - UNICID. Docente da Educação 

Media e do Ensino Superior. Pesquisador nos temas de 

Literatura Africana, Literatura de Língua Portuguesa, Estudos 

Comparados das Literaturas de Língua Portuguesa e Hispano-

http://lattes.cnpq.br/9934383864571642
http://lattes.cnpq.br/9094524647914374
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americanas, Linguística aplicada, tradução/ interpretação da 

LIBRAS e das línguas orais: Espanhol / Português. Atualmente é 

Bolsista FAPEMAT / CAPES e foi Bolsista no Mestrado 

CAPES/PROSUP. 

 

RILANE SILVA REVERDITO GEMINIANO 

Endereço CV: http://lattes.cnpq.br/6197911077174105  

Possui Licenciatura em Música com habilitação no instrumento 

piano pela Universidade Estadual de Minas Gerais - UEMG 

(2007). Professora efetiva na Secretaria de Estado de Educação 

de Mato Grosso - SEDUC (2011). Mestra pelo Programa de Pós-

Graduação em Sociologia em Rede Nacional (ProfSocio) na 

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Campus 

de Marília - SP. Atualmente é doutoranda na Universidade 

Estadual Paulista ?Júlio de Mesquita Filho?, Campus de Marília 

(2020-2024). 

 

SUELI GUADELUPE DE LIMA MENDONÇA 

Endereço CV: http://lattes.cnpq.br/5108302531483809 

Possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade 

Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (1983), mestrado em 

Educação pela Universidade Federal de São Carlos (1990) e 

doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo 

(1998). Atualmente é dedicação exclusiva da Faculdade de 

Filosofia e Ciências - UNESP e professor assistente doutor da 

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. É 

coordenadora institucional do PIBID/UNESP, desde 2012. 

Coordena o Mestrado Profissional de Sociologia em Rede 

Nacional (ProfSocio) e integra o Programa de Pós-Graduação 

em Ciências Sociais da UNESP/Marília. Foi coordenadora e 

vice-coordenadora do Núcleo de Ensino UNESP/Marília.Tem 

experiência na área de Educação, com ênfase em Política 

Educacional, atuando principalmente nos seguintes temas: 

formação de professores, ensino aprendizagem e ensino de 

sociologia. É líder do grupo de pesquisa Implicações 

Pedagógicas da Teoria Histórico-Cultural. 

 

http://lattes.cnpq.br/6197911077174105
http://lattes.cnpq.br/5108302531483809
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TITO JOSÉ DE BARBA AVAROMA 

Endereço CV: http://lattes.cnpq.br/2323789901850458  

Licenciado em geografia pela Universidade Federal de 

Rondônia–UNIR. Cursando  Pós-Graduação em Metodologia 

do Ensino da Geografia pela Unyleya Educacional. Membro do 

Grupo de Pesquisa em Poesia Contemporânea de Autoria 

Feminina do Norte, Nordeste e Centro-Oeste – 

GPFENNCO/UNIR. 

 

 

http://lattes.cnpq.br/2323789901850458

